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TLAČOVÁ SPRÁVA
VEĽVYSLANEC SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO NAVŠTÍVIL KECHNEC
Kechnec 15. decembra 2011 – Vo štvrtok 15. decembra navštívili obec Kechnec veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku J. E. Dr. Axel Hartmann a honorárny konzul
Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský. So starostom obce
Kechnec JUDr. Ing. Jozefom Konkolym diskutovali o dosiahnutých výsledkoch v rozvoji
obce Kechnec, ako aj nadchádzajúcich plánoch do budúcna. J. E. Dr. Axel Hartmann i Prof.
Dr. Juraj Banský sa zaujímali o spoločnosti pôsobiace v Priemyselnej zóne Kechnec. Po
návšteve obecného úradu pokračovali v prehliadke obce a priemyselnej zóny.
„Počas dňa sme rokovali o možnostiach úzkej spolupráce medzi obcou Kechnec a veľvyslanectvom
Spolkovej republiky Nemecko s dôrazom na miestne rozvojové projekty a s prepojením na
priemyselnú zónu. Otvorili sme i otázku zahraničných investícií z Nemecka. Vážim si, že Axel
Hartmann a Juraj Banský navštívili obec Kechnec a živo sa zaujímali o rozvoj obce a priemyselnej
zóny. Verím, že naše dobré vzťahy budeme obojstranne naďalej rozvíjať,“ povedal starosta obce
Kechnec JUDr. Ing. Jozef 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.
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Ďalšie informácie poskytne:
JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec, tel: 055/728 25 12, obeckechnec@mail.t-com.sk

