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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
PO NÁVŠTEVE MINISTRA MIŠKOVA V KECHNECI  
 
Kechnec 18. novembra 2011 – Uplynulý týždeň navštívil obec Kechnec minister hospodárstva SR Juraj 
Miškov. Cieľom jeho návštevy bolo preskúmať možnosti pre uplatnenie investorov v Priemyselnej 
zóne Kechnec, keďže podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je v tomto 
roku omnoho vyšší záujem zahraničných investorov o Slovensko. V nadväznosti na toto stretnutie 
starosta obce Jozef Konkoly dúfa v posun v riešení problémov, ktoré by mohli napomôcť 
potenciálnym, ale aj etablovaným investorom v Kechneci. 
 
Podľa slov starostu obce Kechnec JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho je všeobecne známe, že projekt výstavby R4 
neobsahuje realizáciu výstavby privádzača k R4 a k Priemyselnej zóne Kechnec. „S pánom ministrom 
Miškovom sme konštatovali, že tento stav si vyžaduje urýchlené riešenie. Financovanie by malo prebiehať 
v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (Podpora regionálneho rozvoja), s Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (nositeľ úlohy), ako aj s obcou Kechnec,“ povedal Konkoly. Predmetom 
rozhovorov bol aj ďalší rozvoj priemyselnej zóny a jej rozšírenie na vedecko-technologický park. Starosta 
Konkoly ministrovi Miškovovi odovzdal podnikateľský zámer spoločnosti Mazel, ktorá by v Priemyselnej zóne 
Kechnec mohla vytvoriť približne 3000 pracovných miest v oblasti leteckého priemyslu. 
 
Počas pracovnej návštevy sa minister Miškov v Kechneci venoval aj ďalším témam. „Otvorili sme otázku 
prestavby územnej samosprávy. Ide hlavne o systém odmeňovania starostov a poslancov obcí, v ktorých bol 
ekonomický rozvoj Slovenska priaznivo ovplyvnený územnou samosprávou. Štát získa z Priemyselnej zóny 
Kechnec ročne okolo 4 mil. eur a prostredníctvom podielových daní obci spätne pridelí približne 178 tis. eur. 
Osobne považujem za dôležité, aby sa riešilo finančné prispievanie MH SR pre zriaďovateľa 
a prevádzkovateľa Priemyselnej zóny Kechnec. Považujem za nevyhnutné prijať legislatívne zmeny, ktoré 
umožnia každej obci prevádzkujúcej priemyselnú zónu alebo park financovanie zo štátneho rozpočtu,“ doplnil 
Konkoly.  
 

Doplňujúce informácie: 

Obec Kechnec od svojho osamostatnenia v roku 1990 dokázala výrazne zlepšiť kvalitu života miestnych občanov. V obci 

je vybudovaná kompletná infraštruktúra, profesionálne športové centrum a nové futbalové ihrisko, sociálno-zdravotný 

komplex, spoločenský komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a nové centrum obce s amfiteátrom 

a farebnými fontánami. Výraznou rekonštrukciou prešiel aj obecný dom smútku. V nadchádzajúcom období obec pracuje  

na projektoch Európskej integrovanej školy a Akvaparku. 

 

Priemyselná zóna Kechnec je všeobecne považovaná za jednu z najlepšie pripravených na prijatie investorov                          

na Slovensku. Za posledných 8 rokov sa v Kechneci etablovalo, resp. začalo svoje projekty pripravovať už 16 

slovenských a zahraničných spoločností. Od svojho vzniku PP Kechnec pritiahol investície v celkovej výške takmer 500 

miliónov eur a dokázal vytvoriť približne 2500 priamych pracovných príležitostí, s celkovým potenciálom až 30 000 miest 

v horizonte 10 rokov. Celková rozloha parku je 332 ha. Viac informácií na www.kechnec.sk. 

 

 

- K O N I E C – 

Ďalšie informácie poskytne:  

JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec, tel: 055/728 25 12, obeckechnec@mail.t-com.sk 
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