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TLAČOVÁ SPRÁVA
PLÁNUJÚ ROZVÍJAŤ INTENZÍVNU SPOLUPRÁCU
Kechnec 25. októbra 2010 – Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly sa minulý týždeň
vrátil z pracovnej cesty v meste Cardiff, Wales (UK). Po srdečnom privítaní čestným
primátorom mesta Cardiff pánom Kieth Hyde sa stretol zo zástupcami Univerzity mesta
Wales a Univerzity mesta Swansea. Pozrel si viaceré technologické inovatívne centrá
a prezentoval Priemyselnú zónu Kechnec a možnosti v obci Kechnec pred viac ako 50
zástupcami firiem, bánk a univerzít na zámku Cardiff. Počas slávnostnej večere, ktorú
usporiadali na jeho počesť, diskutoval o konkrétnych možnostiach, ako využiť skúsenosti
a poznatky z tvorby inovatívnych centier pre projekt Európskej integrovanej školy a Aqua
parku.
Ako povedal starosta Konkoly, Wales je počtom obyvateľov a skúsenosťami s prílevom
zahraničných investícií veľmi podobný Slovensku. „Na konkrétnych inovatívnych centrách sme však
mohli vidieť, ako je možné dať pridanú hodnotu etablovaným investorom a súčasne rozvíjať aj
možnosti na lokálnej úrovni. Získané kontakty plánujeme zužitkovať pre Priemyselnú zónu Kechnec
a ďalšie obecné projekty prospešné pre celý región Košíc,” povedal Konkoly.
Návštevu zorganizoval honorárny konzul SR vo Walese p. Nigel Payne v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom a obchodným oddelením Veľvyslanectva SR vo Veľkej Británii. Za Košický
samosprávny kraj sa jej zúčastnil Ing. Peter Ťapák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja
a plánovania, ktorý prezentoval celkové možnosti v košickom kraji.
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, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a komunitné centrum. Výraznou rekonštrukciou
prešiel aj obecný dom smútku. V tomto období obec Kechnec pracuje na projektoch Európskej integrovanej
školy, Aquaparku, dokončení 2. etapy sociálno-zdravotného komplexu a revitalizácii centra obce, kde
postupne stavia amfiteáter.
Priemyselná zóna Kechnec je všeobecne považovaná za jednu z najlepšie pripravených na prijatie investorov
na Slovensku. Za posledných 6 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.
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