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 A TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
MOST NA HORNÁDE DO 3 ROKOV  
Spojí obce Kechnec a Abaújvár 
 
Kechnec 29. marca 2012 – Obec Kechnec s obcou Abaújvár ukončili prvú etapu projektu, 
ktorá pozostávala z vypracovania projektovej dokumentácie pre výstavbu pohraničného 
mosta cez rieku Hornád. Začiatok naprojektovanej trasy je v obci Abaújvár. Na území 
Maďarskej republiky pokračuje navrhovaná komunikácia v dĺžke 268 metrov cez 
poľnohospodársky nevyužívané pozemky k štátnej hranici, ktorú tvorí rieka Hornád. Brehy 
rieky spojí most o dĺžke 72 metrov s jedným otvorom dlhým 60 metrov. Na ten sa pripája 
komunikácia s asfaltovým krytím na území Slovenskej republiky dlhá takmer 988 metrov 
a pokračuje až do obce Kechnec.  
 
Žiadosť o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vypracovala firma 
Nord Tender Kft. pod vedením projektovej manažérky a riaditeľky firmy Ildikó Kiss. 
Projektové práce na maďarskej strane koordinuje  Miklós  Dobos, generálny riaditeľ firmy 
Transdowell Zrt. a na slovenskej strane Ing. Pavel Pika, projektový manažér Združenia 
Ceving. 
 
Projekt pre druhú etapu projektu (samotnú výstavbu mosta) obce predložia v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou (obdobie 
2007 – 2013) v máji 2012. Po realizácii projektu sa vzdialenosť medzi obcami skráti 
z terajších 25 km na 4,5 km. Partneri si náklady na výstavbu mosta rozdelia medzi sebou 
v pomere 50 % - 50 % a dokončiť by ho chceli do roku 2015. Investičné náklady súvisiace 
s výstavbou mosta sú odhadované na 3 mil. eur. Stavebné povolenie by malo byť vydané                  
do 2 mesiacov a s výstavbou by sa malo začať hneď po schválení druhej etapy projektu.  
 
V minulosti existovala medzi obcami Abaújvár a Kechnec intenzívna spoločenská, hospodárska 
a kultúrna spolupráca. Počas II. svetovej vojny bol však most cez rieku Hornád zničený a tak sa 
prehlbovanie vzájomných vzťahov veľmi sťažilo. Plán rozvoja si obe obce definovali už pred 
niekoľkými rokmi. Spoločne vznikol aj projektový nápad vybudovať pohraničný most cez rieku 
Hornád.  
 
Obce Kechnec a Abaújvár predložili prvú etapu projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
medzi Maďarskou a Slovenskou republikou (obdobie 2007 – 2013)  a v októbri 2010 sa začali 
projektové práce. Ako povedal starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly, výstavba mostu 
cez rieku Hornád medzi obcami Abaújvár a Kechnec obojstranne oživí hospodársku spoluprácu 
a vytváranie pracovných príležitostí, posilní rozvoj cestovného ruchu a vytvorí lepšie podmienky na 
prechod cez hranice s napojením na rýchlostnú komunikáciu R4. „Obyvatelia obce Abaújvár získajú 
prístup ku využívaniu sociálno-zdravotného komplexu, ktorý by mal v budúcnosti poskytovať 
primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť aj pre občanov Maďarskej republiky. Tento projekt 
považujem za zmysluplnú a skutočnú formu cezhraničnej spolupráce. Samotná výstavba preverí aj 
schopnosť jednotlivých ministerstiev, ktoré zodpovedajú za hranice medzi oboma štátmi. Rieka 
Hornád totiž obci Kechnec zabrala z katastrálneho územia, a teda aj z územia SR približne 13 ha. 
Pred samotnou výstavbou musí dôjsť ku medzištátnemu majetkovému vysporiadaniu a aktualizácii 
súvisiacich medzinárodných dohovorov,“ povedal Konkoly. Úvodné štúdie sú financované 
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z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %), štátneho rozpočtu SR (10 %) a rozpočtu obcí (5 
%).  
 
V prvej etape projektu obce v spolupráci s oprávnenými geodetmi zrealizovali polohopisné 
a výškopisné zameranie na území SR a MR, z čoho vznikol geodetický podklad. Na oboch brehoch 
Hornádu uskutočnili inžiniersko–geologický prieskum, ktorý zabezpečilo združenie CEVING. 
Z týchto meraní vznikla prvotná štúdia projektu a následne aj projektová dokumentácia pre územné 
konanie stavby, ktorej predmetom je spojovací most, cestné komunikácie a opevnenie brehov 
Hornádu kvôli ochrane mostnej konštrukcie a zníženiu rizika povodní. Na stavbu je vydané územné 
rozhodnutie stavebným úradom a je vytvorená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
 
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, 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.  Ako jediná obec na Slovensku spravuje aj rozsiahlu priemyselnú 
zónu s rozlohou 332 ha. Od jej vzniku sa v nej etablovalo 16 slovenských a zahraničných 
spoločnosti, ktoré vytvorili približne 2500 priamych pracovných príležitostí, s celkovým potenciálom 
až 30 000 miest v horizonte 10 rokov. V nadchádzajúcom období obec pracuje  na projektoch 
Integrovanej európskej školy a Akvaparku. Viac informácií na www.kechnec.sk. 
 

Obec Abaújvár sa nachádza v Maďarsku, v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v obvode 
Abaúj–Hegyköz. Patrí do nej aj rovnomenný hrad - Abaújvár. Má rozlohu 732 ha a v súčasnosti 
tam žije približne 270 obyvateľov. Viac informácií  na www.abaujvar.hu 
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