V PRIEMYSELNOM PARKU MAJÚ VYRÁBA ŠPIRITUS A NÁBOJE
Po ôsmich rokoch èakania na
prvého investora sa zdá, že
priemyselný park Ferovo vo
Vranove koneène ožije a zaènú
sa v òom vytvára5 nové pracovné miesta. O investovanie v
òom prejavila záujem spoloènos5 s ruèením obmedzeným
eCont so sídlom v Košických
Olšanoch. V oficiálnych dokumentoch sa uvádza, že cie¾om
projektu je výstavba závodu na
obrábanie kovu za studena,
výstavba haly a zriadenie plne
automatickej linky na výrobu
nábojov kalibra 7,62. Spoloènos5
plánuje zamestna5 približne 100
zamestnancov. Na vranovskom
úrade práce je síce v evidencii
vyše 8200 nezamestnaných,
ale len na nich sa spoloènos5
nechce spolieha5. Pod¾a povereného zástupcu spoloènosti,
vranovského podnikate¾a Jozefa Tarkanièa, pracovné miesta
budú vytvorené pre schopných
¾udí s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním z regiónu, ktorí odišli za prácou mimo
domova. Zaškolenie pre prácu
v špeciálnej výrobe zabezpeèí
firma. Investor v pôvodnom návrhu žiadal mesto o prenájom
parcely èíslo 3708/20 o výmere
2950 m2, avšak priamo na rokovaní MsZ vo štvrtok 29. septembra Jozef Tarkaniè rozšíril

požiadavku z dôvodu spresnenia projektového zámeru na
4293 m2. Poslanci MsZ návrh na
prenájom pozemku schválili
ako prípad hodný osobitného
zrete¾a práve z dôvodu naplnenia priemyselného parku a zvýšenia zamestnanosti v meste a
regióne. Cena nájmu bola dohodnutá na 0,15 € za m2 roène.
Doba nájmu je urèená na 12
rokov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti zmluvy a po uplynutí
doby nájmu mesto predá spoloènosti pozemky po 1,00 €/m2.
Uvedený charakter výroby má
by5 zachovaný po celú dobu
trvania zmluvného vz5ahu. Pod¾a Jozefa Tarkanièa, odbyt výrobkov je zabezpeèený tak na
Slovensku, ako aj v krajinách
Európskej únie. Odpady z výroby by mali by5 minimálne, takže
k za5aženiu životného prostredia by nemalo dôjs5. S výrobou
plánujú zaèa5 v prvej polovici
roka 2018. Spoloènos5 má záujem získa5 štátnu podporu z
ministerstva hospodárstva, ale
tú budú žiada5 až po zaèatí výroby. V tejto súvislosti je možno
na mieste jedna, možno menej
podstatná poznámka. Parcela,
ktorú poslanci schválili na prenájom a následne na predaj, sa
nachádza na konci priemyselného parku, je pomerne blízko

husto osídlenej mestskej zóny.
Keïže ide o výrobu nábojov do
zbraní, možno by stálo za úvahu presunú5 výstavbu haly ïalej
od obytnej zóny. Dôvody na to sú.
Na štvrtkovom zasadnutí MsZ
dostal priestor aj ïalší investor.
Ide o zahranièných podnikate¾ov, ktorí spolu so singapúrskou spoloènos5ou Navyantra,
francúzskou spoloènos5ou Maguin a ukrajinskou technologickou spoloènos5ou plánujú vo
vranovskom priemyselnom parku výstavbu závodu na výrobu
špiritusu (liehu) znaèiek ((Lux))
a ((Extra)) z obilnín. Denná produkcia je plánovaná na 1500
dal (dekalitrov) špiritusu. Na realizáciu svojho zámeru majú
požiadavku od mesta prenaja5
2 áre pozemkov, preinvestova5
5 miliónov eur a vytvori5 približne 60 pracovných miest. Ak by
s projektovým zámerom uspeli,
firma by sa zo Žiliny pres5ahovala do Vranova. S výrobou by
chceli zaèa5 v roku 2019. Okrem
toho by v priemyselnom parku
na rozlohe 12 až 13 hektárov
chceli vybudova5 závod na výrobu sušeného mlieka a energetický komplex na výrobu pary a
elektriny. Investícia by dosiahla
30 miliónov eur a vytvori5 by sa
malo 350 až 400 pracovných
miest. Bola by to lákavá ponu-

ka, avšak zástupca firmy informoval, že palivom by mohli by5
okrem dreva a peliet aj guma èi
pneumatiky. A to by bol pre Vranov ve¾ký problém, lebo by sa
tým výrazne zhoršilo životné
prostredie. Negatívne skúsenosti so zámerom vybudova5 v
priemyselnom parku drevokombinát èi spa¾ovòu nebezpeèných látok už Vranovèania majú. Zástupca investora však vyhlásil, že výstavba závodu na
výrobu špiritusu nie je podmienená výstavbou energetického
komplexu a môže existova5 samostatne. Poslanci MsZ zobrali
túto informáciu na vedomie a
tým dali priestor pre ïalšie rokovania, ale len na výstavbu
závodu na výrobu špiritusu.
Mesto stále nie je stopercentným vlastníkom pozemkov v
priemyselnom parku. V súèasnosti má uzatvorených 6 nájomných zmlúv na dobu urèitú,
a to do roku 2022, resp. do roku
2035. Na základe týchto nájomných zmlúv vypláca vlastníkom pozemkov sumu 30 771
eur roène, zvýšenú o infláciu
stanovenú Štatistickým úradom
SR. Hlavná kontrolórka mesta
odporúèa zaobera5 sa nevypovedate¾nými nájomnými zmluvami, vies5 rokovania s vlastníkmi pozemkov s cie¾om vyrokova5 lepšie podmienky pri ich
užívaní v prospech mesta, a to
buï formou zámeny pozemkov,
resp. ich predaja. (msz, vn, hk)

