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TLAČOVÁ SPRÁVA
NOVÝ MOST OPÄŤ SPOJIL OBCE KECHNEC A ABAÚJVÁR
Kechnec 16. decembra 2015 – V stredu 16. decembra sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie
pásky na novovybudovanom moste s prístupovými cestami za účasti významných hostí
z oboch krajín. Pri slávnostnom prestrihnutí pásky nechýbali starosta obce Kechnec JUDr.
Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Abaújvár Tamás Sivák, štátny tajomník Úradu vlády
Maďarska Zsigmond Perényi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarska na
Slovensku Éva Molnár Cimbalmosné, generálny konzul Slovenskej republiky v Maďarsku
Štefan Daňo, generálny konzul Maďarska na Slovensku Ádám Szesztay, poslanec
parlamentu Maďarska Richárd Hörcsik a v neposlednom rade predseda Košického
samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa.
Po 71 rokoch opäť spojil obce Kechnec a Abaújvár most železobetónovej konštrukcie o celkovej
dĺžke 72 metrov. Začiatok naprojektovanej trasy je v obci Abaújvár. Na území Maďarska pokračuje
navrhovaná komunikácia v dĺžke 268 metrov cez poľnohospodársky nevyužívané pozemky k štátnej
hranici, ktorú tvorí rieka Hornád. Na slovenskej strane sa na most pripája komunikácia s asfaltovým
krytím dlhá takmer 988 metrov a pokračuje až do obce Kechnec. Pôvodný drevený most na tomto
mieste bol zničený počas druhej svetovej vojny.
„Týmto mostom sa dostali obce a ľudia na oboch stranách hranice k sebe bližšie, zjednoduší to
každodenný život a oživí sa spolupráca v rôznych oblastiach. V Abaújvári je 60 % obyvateľov zo
Slovenska. Sú to mladé rodiny, ktoré si takto najmä z finančných dôvodov vyriešili bytovú otázku,"
vysvetľuje starosta Kechneca Jozef Konkoly.
Nové prepojenie medzi obcami výrazne zrýchli a uľahčí cestovanie. Obce sú vzdušnou čiarou
vzdialené približne 4,5 kilometra, doteraz však museli ísť vodiči či cyklisti po 18-kilometrovej
obchádzke, čo trvalo približne 25 minút. V súčasnosti sa do maďarskej obce Abaújvár vodiči
dostanú za 10 minút, nová trasa cez most má totiž iba približne 4 kilometre.
Aj starosta Abaújváru Tamás Sivák zdôraznil prínos nového spojenia. „Je to most nových možností
- kultúrnych, rodinných, priateľských, možností, ktoré môžu prehĺbiť vzájomné vzťahy. Veríme, že to
pomôže aj pri znižovaní nezamestnanosti," konštatoval.
Projekt s názvom „Výstavba mostu ponad rieku Hornád a cestného hraničného priechodu medzi
obcami Abaújvár a Kechnec“ (č. HUSK/1301/2.4.1/0024) bol realizovaný v rámci „Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 – 2013“. Projektové náklady
predstavujú 4,2 milióna eur. Z toho 85 % tvorí príspevok z eurofondov, 10 % poskytli vlády oboch
krajín a zvyšných 5 % obe samosprávy. Výstavbu samotného mosta a prístupovej cesty na
maďarskej strane realizovala spoločnosť KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., a prístupovú cestu na
slovenskej strane spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Doplňujúce informácie:
Obec Kechnec od svojho osamostatnenia v roku 1990 kontinuálne pracuje na zlepšovaní kvality života miestnych
občanov. V obci je vybudovaná kompletná infraštruktúra, profesionálne športové centrum a nové futbalové ihrisko,
sociálno-zdravotný komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a centrum obce s amfiteátrom a farebnými
fontánami. Výraznou rekonštrukciou posledne prešiel obecný cintorín a obchodné centrum v strede obce. V súčasnosti
obec pracuje na projektoch Európskej integrovanej školy a Akvaparku.
Priemyselná zóna Kechnec patrí ku jednej z najväčších a najefektívnejších v rámci Slovenska. Etablovalo sa v nej už 15
slovenských a zahraničných spoločností. Od svojho vzniku Kechnec pritiahol investície v celkovej výške takmer 500
miliónov eur a dokázal vytvoriť približne 3500 priamych pracovných príležitostí. Celková rozloha parku je 332 ha. Obec
chce v horizonte 5 rokov otvoriť aj technologický park. 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
- KONIEC–
Ďalšie informácie poskytne:
JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec, tel: 055/728 25 12, obeckechnec@mail.t-com.sk
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