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Zober loptu, nie drogy

Prihovára sa Vám primátorka 
Ukončenie výroby v Panasonicu
Pred pol rokom, keď som sa opätovne uja-
la funkcie primátorky, veľmi dobre  som si 
uvedomovala, že  toto volebné obdobie 
bude obzvlášť ťažké a zložité nie len  z dô-
vodu mnohých investícií, ktoré je potrebné 
v blízkom čase začať, ale aj ukončiť, no naj-
mä z dôvodu nepriaznivej situácie v mes-
te vplyvom ukončenia výroby v najväčšom 
podniku, vo firme Panasonic. Táto skutoč-
nosť má negatívny dopad nie len priamo na 
650 bývalých zamestnancov a ich rodiny, 
ale nepriamo aj na ostaných občanov a pod-
nikateľov mesta, ba aj na celé okolie. Vo fir-
me boli zamestnaní nie len Krompašania, 
ale aj ľudia žijúci v okolitých obciach a mes-
tách, ktorí využívali služby našich podnika-
teľov. 
Na spoločných rokovaniach predstavite-
lia spoločnosti Panasonic vedenie mes-
ta ubezpečovali, že pri výbere kupujúce-
ho  uprednostnia záujemcu, ktorý vytvo-
rí čo najviac pracovných miest, aby dopad 
na nezamestnanosť v meste bol čo najmen-
ší.  S prosbou o pomoc pri hľadaní vhodné-
ho investora, ktorý by mohol nahradiť vy-
padnutú výrobu som sa obrátila na pána 
prezidenta, kompetentných predstaviteľov 
vlády a na agentúru SARIO, ktorej nápl-
ňou je zabezpečovanie investorov pre Slo-
vensko. Všetci oslovení mestu prisľúbili po-
moc, avšak ostalo to len pri  sľuboch na pa-
pieri. Aj napriek predchádzajúcim ubez-
pečeniam, fima Panasonic predala budovy 
obchodnej spoločnosti Umakov, s.r.o. Fri-
čovce, ktorá podľa vyjadrenia konateľa spo-
ločnosti plánuje v odkúpených objektoch  
vytvoriť sklady a zamestnať  maximálne 20 
ľudí. Keďže takýto počet zamestnancov ne-
rieši problém zamestnanosti v meste, roku-
jeme s rôznymi zamestnávateľskými agen-
túrami, ktoré ponúkajú prácu mimo mesta. 
Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva 
soc. vecí práce a rodiny pánom Burianom 

sme rokovali s vlastníkom o využití týchto 
priestorov na výrobu, ktorá by našim obča-
nom priniesla väčšie pracovné príležitosti. 

Investori v Hnedom priemyselnom parku
Sčasti výpadok pracovných miest v mes-
te môže nahradiť novovybudovaný Hnedý  
priemyselný park (HPP), ktorý mesto po-
stavilo za viac ako 7,2 mil. eur z prostried-
kov EÚ, štátu a mesta. Montážnu halu, kto-
rá je jednou z budov komplexu v HPP mesto 
už prenajalo spoločnosti Leader Light, kto-
rá už v súčasnosti zamestnáva 20 ľudí a do 
roku 2019 zamestná  minimálne ďalších 
54 zamestnancov. So spoločnosťou Lava-
ton mesto rokuje o prenajatí ďalšej budovy 
v HPP, a to Výrobnej haly. V tomto objekte 
by mala vzniknúť veľkokapacitná práčovňa. 
Mesto zatiaľ nepodpísalo s uvedenou spo-
ločnosťou nájomnú zmluvu, pretože čaká-
me na stanovisko Ministerstva hospodár-
stva k zmene účelu využitia  stavby, pretože 
Výrobná hala bola projektovaná a vybudo-
vaná za účelom umiestnenia akejkoľvek vý-
roby a nie za účelom poskytovania služieb. 
Až po súhlasnom stanovisku ministerstva 
budeme môcť pristúpiť k podpísaniu zmlu-
vy s vyššie uvedeným investorom. Ak Mi-
nisterstvo hospodárstva neodobrí zmenu 
využitia stavby a stanovisko nebude klad-
né, a my aj napriek tomu prenajmeme halu 
investorovi, ktorý nesplní svojím záme-
rom podmienky EÚ, t. j. nebudú dodržané 
podmienky, za akých bola mestu  poskyt-
nutá dotácia, mesto bude musieť v budúc-
nosti vracať štátu a Európskej únii značný 
objem finančných prostriedkov. Keďže vý-
robná hala je najväčším objektom v rámci 
HPP, celková výška  prostriedkov, ktoré by 
mesto muselo pri nedodržaní podmienok 
vrátiť,  by veľmi vážne ohrozila ďalšie hos-
podárenie mesta. Preto musíme byť pri vý-
bere investora veľmi opatrní, a postupovať 
len v zmysle usmernení štátu.

Rozšírenie kapacít v Materských školách
Vážení spoluobčania, v tejto chvíli sa Vám 
možno javí zbytočná investícia, ktorou 
mesto rozšírilo kapacity materských škôl 
o 50 detí a zároveň pripravilo priestory pre 
umiestnenie 10 detí v detských jasliach a to 
prestavbou pavilónu D v Základnej škole 
na ulici Maurerovej. Ešte pred rokom o ta-
komto čase bolo rodičmi predškolákov vy-
víjaný veľký tlak na predstaviteľov mesta na 
rozšírenie kapacít v materských školách, 
pretože naše deti navštevovali materské 
školy v Kolinovciach a v Slovinkách a aj tak 
neboli všetky žiadosti rodičov o umiestne-
nie detí v materských školách  kladne vyba-
vené. Aj keď mnohé mamičky predškolákov 
stratili robotu,  v septembri do novej mater-
skej školy nastúpi 50 detí, čo je o dvadsať 
viac ako v predchádzajúcom roku. Nevyu-
žitá však ostane budova MŠ na ulici Robot-
níckej, ktorej kapacita je 30 detí. V súčas-
nosti zvažujeme ako naložíme s touto bu-
dovou. 

Revitalizácia centra mesta po povodni 
Od samého začiatku stavebných prác bol 
niektorými občanmi mesta kritizovaný a 
zatracovaný  projekt Revitalizácia centra 
mesta po povodni. Aj napriek tomu, že som 
občanom ešte pred začatím výstavby osob-
ne aj prostredníctvom nášho mesačníka 
vysvetľovala prečo rekonštruujeme práve 
tie časti mesta ako sú v projekte počúvam 
otázky nespokojných obyvateľov: „Prečo sa 
práce realizujú tam, a nie tam. Prečo sa re-
alizujú práve cesty a parkoviská na sídlisku 
Juh? Prečo sa opravuje len časť ulice Loren-
covej  a nie celé sídlisko? Prečo meníme dlaž-
bu práve v centre mesta? Prečo neopravu-
jeme aj iné mosty? Prečo sa buduje chodník 
a opravuje cesta na ulici Štúrovej a prečo nie 
na celej ulici? Prečo dávame trávnik z mačiny 
a nesejeme len trávu?“


