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Obsah prezentácie 

� Obec Kechnec
� Geografická poloha
� Fakty a čísla o obci Kechnec
� Komplexný prístup k regionálnemu rozvoju
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� Komplexný prístup k regionálnemu rozvoju

� Priemyselný park Kechnec
� Služby a projekty pre občanov, 

podnikateľov, zamestnancov, turistov



Geografická poloha

Obec Kechnec sa nachádza

� na Slovensku,  
� v južnej časti okresu 

Košice-okolie,
� približne 500 m od hraníc 
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� približne 500 m od hraníc 
s Maďarskom, 100 km od 
Ukrajiny a približne           
100 km od Poľska. 



Aktuálne čísla

� Počet obyvateľov: 1080
� Občania v produktívnom veku: 60,4 %
� Občania v po-produktívnom veku: 15,8 %
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� Občania v po-produktívnom veku: 15,8 %
� Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale 

bývajúceho obyvateľstva: 45,7 %
� Miera nezamestnanosti v Kechneci: 6 %



Komplexný regionálny rozvoj

Investori
Miestni ob čania

1080 obyv.
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Turisti, 
návštevníci

Investori1080 obyv.

Miestne firmy

Obec
Kechnec



Miestne firmy

Ekonomický rozvoj

Nadväznos ť na firmy v PP 
Kechnec

Obec
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Investori

Priemyselný park Kechnec
Investície: 600 mil. EUR
Pracovné miesta: 3000

Obec
Kechnec



Zdravotný, vzdelávací, kultúrny 
rozvoj

Miestni ob čania
1080 obyv.

Obec
Kechnec

Sociálno-zdravotný komplex
Športový komplex
Materská škola s doplňujúcim 
jazykom anglickým
Integrovaná európska škola
Bytový komplex
Obchod, služby 
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Kechnec

Turisti, 
návštevníci

Obchod, služby 

Aquapark
Športové centrum
Kongresová sála



Priemyselný park Kechnec
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Priemyselný park Kechnec

Celková rozloha: 332 ha

Rozdelenie územia         
na 3 časti 

� 80 ha pre malých a 
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� 80 ha pre malých a 
stredných podnikateľov

� 200 ha pre strategických 
investorov

� 52 ha pre logistické 
centrum



Priemyselný park Kechnec

Investície etablovaných spoločností: 600 mil. EUR

Vytvorené priame prac. miesta ku koncu r. 2010: 3000
Potenciál v horizonte 10 rokov: 30 000 prac. miest 
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Investičné nákl. na vytvorenie 1 prac. miesta:  333 tis. EUR
Pritiahnuté investície na jedného obyvateľa: 555 tis. EUR



Infraštruktúra – PP Kechnec

� Elektrická energia , rozvod             
po celom parku - 22 kV 

� 6 transformátorov na hranici parku 
(každý schopný generovať 1 MW)

� Nová elektrická stanica (kapacita 80 
MVA)

� Regulačná stanica plynu
s kapacitou 5 000 m3/ hod., v rámci 
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s kapacitou 5 000 m3/ hod., v rámci 
parku strednotlakové rozvody, 
vysoký tlak na hranici parku 

� Zdroj vody schopný zabezpečiť 63 
litrov za sekundu; dvakrát potrubie  
s priemerom 315 mm

� Vodohospodárske centrum
schopné upraviť 16 litrov za 
sekundu pitnej vody a zvyšných 47 
litrov za sekundu priemyselnej vody



Infraštruktúra – PP Kechnec
� Rozvod pitnej vody s priemerom 

225 mm a rozvod priemyselnej vody 
s priemerom 200 mm

� Splašková kanalizácia
s priemerom 300, 500, 600 mm

� Kanalizácia pre čistených 
priemyselných vôd s priemerom 
300 mm

� Kapacita čisti čky odpadových 
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� Kapacita čisti čky odpadových 
vôd je 12 000 ekvivalentných 
obyvateľov; v súčasnosti sa 
kapacitne využíva len na približne 
25 až 30 %

� Povrchové odvedenie daž ďových 
vôd s kapacitou pre celé územie 
parku

� Dostato čný po čet telefónnych 
prípojok a prípojok                       
na vysokorýchlostný internet



Doprava

� Cestná komunikácia I/68 , ktorá sa napája na diaľnicu D1 
(Budimír – Košice - Miskolc) a je súčasťou koridoru severojužného 
dopravného medzinárodného ťahu Pobaltie – Poľsko – Slovensko 
– Maďarsko – Balkán

� Pripravovaná rýchlostná komunikácia Košice - Miškolc
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� Pripravovaná rýchlostná komunikácia Košice - Miškolc

� Železničná tra ť Košice – Kechnec – Hidasnémeti ; zaradená do 
európskej dohody o trasách medzinárodnej kombinovanej dohody

� Širokorozchodná železnica (prekladisko) vzdialené približne            
3,5 km

� Medzinárodné letisko Košice – približne 20 km od obce



Spolo čnosti v PP Kechnec

Zahrani čné spolo čnosti
� IEE Sensing Slovakia
� CROWN Bevcan Slovakia
� Magneti Marelli

Kuenz SK
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� Kuenz SK
� GETRAG FORD 

Transmissions Slovakia
� Schelling Slovakia
� SWEP Slovakia
� Handtmann Slovakia
� Doppelmayr Slovakia
� Padovani Group
� GEFCO

� Slovenské spolo čnosti
� JISIMEX 
� Imrich Čamaj
� Dorsvet Plus
� Evans 
� V.O.D.S., a.s. Košice



IEE Sensing Slovakia

� Výroba elektronických 
komponentov
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Crown Bevcan Slovakia
Výroba hliníkových plechoviek
- začiatok výroby v roku 2010
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Magneti Marelli Slovakia

� Výroba prístrojových dosiek do automobilov
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KUENZ SK, s.r.o.
www.kuenz.com

� Hans Künz GmbH, 
Rakúsko má vedúce 
postavenie na európskych 
trhoch a je popredným 
dodávateľom portálových 
žeriavov v Európe. 
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žeriavov v Európe. 

Závod v Kechneci vyrába:

� samostatné konštrukčné 
časti pre kontajnerové a 
špeciálne žeriavy,

� vybavenie pre vodné 
elektrárne. 



V.O.D.S., a.s. Košice
www.vods.sk

� V.O.D.S., a.s. Košice sa 
zaoberá zberom, 
spracovaním a 
zhodnocovaním odpadov. 

� V Kechneci realizuje zber, 
spracovanie a 
zhodnocovanie 
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zhodnocovanie 
opotrebovaných pneumatík. 
Výstupom je kvalitný 
gumový granulát. 

� Celková ročná 
spracovateľská kapacita 
je 46 000 ton 
opotrebovaných pneumatík. 



Getrag Ford Transmissions 
Slovakia, s.r.o.
www.getrag.de

� Moderný výrobný 
závod pre 
prevodovky                 
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prevodovky                 
s dvojitou spojkou 
a prevodovky pre 
motocykle

� Výška investície 
300 mil. EUR

� Približne 750 
priamych 
pracovných miest

�



ČAMAJ Transport, s.r.o. 
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Kamiónová doprava, logistika



Dorsvet Plus, s.r.o.
www.dorsvetplus.sk
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Spracovanie kapusty 



Evans, spol. s r.o.

� Slovensko-
americká 
spoločnosť

� Výroba obalov 
pre domácnosti 
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pre domácnosti 
� Evans 

v Kechneci 
plánuje v prvej 
fáze zamestnať 
do 20 ľudí. 



JISIMEX, s.r.o.
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Výroba alkoholu pre priemyselné ú čely



Schelling SLOVAKIA s.r.o.
www.schelling.com

� Svetoznámy výrobca píl a zariadení na presné rezanie 
materiálov na báze dreva, plastov, neželezných kovov a 
kruhových veľkoplošných materiálov.

� Výroba komponentov pre produktovú radu spoločnosti 
Schelling Anlagenbau a jej partnerov (Alpla, Mawera, atď.)

� Investícia by v prvej fáze mala dosiahnuť výšku 4 mil. EUR
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� Investícia by v prvej fáze mala dosiahnuť výšku 4 mil. EUR



SWEP Slovakia s.r.o.
www.swep.net

� Vedúci svetový dodávateľ 
kompaktných spájkovaných 
výmenníkov tepla. 

� Investícia predstavuje 
približne 10 mil. EUR (12 mil. 

26

približne 10 mil. EUR (12 mil. 
USD). 

� V prvej etape nový závod 
zamestná viac ako 100 
pracovníkov, z ktorých 
približne 70 % budú tvoriť 
robotnícke profesie. 



Handtmann Slovakia
www.handtmann.de

� Nový závod v Kechneci bude vyrábať vysokokvalitné 
hliníkové odliatky predovšetkým pre automobilový 
priemysel. 

� V prvej fáze firma plánuje zamestnať 55 zamestnancov 
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� Investícia by mala dosiahnuť 20 mil. EUR.



Doppelmayr Slovakia
www.doppelmayr.com

• Svetový výrobca prepravných 
technológií

• V Kechneci bude vyrábať lanovkové 
veže,  stožiare, oceľové konštrukcie 
staníc a niektoré komponenty lanoviek 
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Pozemok: 8,2 ha
Investícia: 6,3 mil. EUR



Padovani Group
www.padovanigroup.com

� Centrum služieb pre pocínované plechy            
s výrobnou kapacitou 25 000 MT.

� Celková investícia dosiahne 5 mil. EUR a  
v prvej etape spolo čnos ť plánuje 
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v prvej etape spolo čnos ť plánuje 
zamestna ť približne 30 ľudí.



GEFCO (Precision Process 
Technology)
� Logistika
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Ďalšie služby a 
projekty

Pre občanov, podnikateľov, 
zamestnancov, turistov



Metropolitná sie ť Kechnec
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Služby poskytované sie ťou:

� QUATROPLAY
� Vysokorýchlostný internet
� VoIP
� IPTV
� FTP

Monitorovací systém
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� Monitorovací systém
� Priame video prenosy
� Obecný informa čný 

systém



Športové centrum

� Ihriská s umelým 
terragreenovým 
povrchom – tenis, futbal

� Vodné masáže, 
perličkový kúpeľ
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perličkový kúpeľ
� Sauna
� Masáže
� Profesionálne osvetlenie 

a ozvučenie celého 
komplexu

� V zime – ľadová plocha



Športové centrum
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Sociálno – zdravotný komplex

� Primárna starostlivosť:
� všeobecný lekár, 
� detský lekár, 
� gynekológ, 
� zubný lekár. 

� Sekundárna starostlivosť:
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� Sekundárna starostlivosť:
� internista, 
� ortopéd, 
� reumatológ, 
� rehabilitačný lekár. 

� V priestoroch polikliniky je aj lekáreň a ušno-nosné 
oddelenie .

� Plánované rozšírenie: neurológ, urológ, očný lekár.



Fáza I.
Sociálno – zdravotný komplex
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Fáza II.
Sociálno – zdravotný komplex

• Diagnostické centrum
• Operačná sála
• Oddelenie intenzívnej 

starostlivosti
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Lôžková časť s kapacitou 
126 postelí :

30 zdravotníckych lôžok,
10 geriatrických lôžok,
86 lôžok pre domov 

dôchodcov



Bytová výstavba

� Výstavba ďalších bytov so 
zreteľom na potrebu 
priemyselného parku

� Obec je územne 
pripravená realizovať 
hromadnú bytovú výstavbu 
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hromadnú bytovú výstavbu 
– cca do 200 bytov

� Vyčlenené sú aj pozemky 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu

40-bytový komplex



Priestory pre podnikate ľov

� Zasadačky pre firemné 
stretnutia a tlačové 
konferencie

� Multifunkčná kongresová 
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Multifunkčná kongresová 
sála



Kongresová sála

� Vhodná pre 
konferencie, stretnutia 
so zamestnancami, 
plesy a ďalšie 
slávnostné príležitosti
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slávnostné príležitosti
� Kapacita 450 ľudí
� Kuchyňa pre 1200 

stravníkov
� Profesionálne 

ozvučenie a osvetlenie



Kultúra
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Spolo čenské centrum 
V prevádzke od mája 2010
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Spolo čenské centrum

� Kongresová sála 
(198 m2)

� 2 spoločenské
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� 2 spoločenské
miestnosti (41 m2

a 58 m2)
� Salónik (12,6 m2)
� Klubovňa (63 m2)



Spolo čenské centrum 

� Profesionálna kuchyňa 
� Reštaurácia (79 m2)
� Bar
� Sauna
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� Relax centrum



Spolo čenské centrum 

� Ubytovanie
� 6 dvojlôžkových 

izieb
� 2 apartmány
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� 2 apartmány

� Kancelárie



Spolo čenské centrum 

� Dve bowlingové dráhy
� Bar
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Spolo čenské centrum
Možnosti využitia

� Tréningové centrum
� Ubytovanie
� Relax
� Firemné akcie

Kongresy a konferencie
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� Kongresy a konferencie



Naše plány

� Európska integrálna 
škola

� Potravinársky 
komplex – už vo 
výstavbe 
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výstavbe 
•Aquapark



Integrovaná európska škola

� Rokovania                        
s finan čnými 
inštitúciami

� Medzinárodná 
podpora vyjadrená 
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podpora vyjadrená 
prostredníctvom 
zástupcov ambasád

� Stavebné povolenie 
do konca roka



Integrovaná európska škola

� Výučba v cudzích 
jazykoch

� Vzdelávanie          
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� Vzdelávanie          
od materskej školy 
až po univerzitný 
typ štúdia



Integrovaná európska škola

� Príprava kvalifiko-
vaných odborníkov 
pre potreby 
priemyselného parku

� Možnosti  vzdelávania 
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� Možnosti  vzdelávania 
pre rodiny investorov

� Možnosti  vzdelávania 
na medzinárodnej 
úrovni pre celý región



V komplexe školy budú:

� viacúčelové učebne, laboratóriá pre výskum,
� bazén so saunou, 
� kuchyňa s jedálňou pre 800 až 1000 stravníkov, 
� internát pre študentov,

bezbariérové vstupy, 
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� bezbariérové vstupy, 
� telocvičňa a ďalšie športoviská,
� materská škola, 
� knižnica a počítačová miestnosť,
� ambulancia lekára pre deti a dorast,
� centrálne parkovisko – 30 parkovacích miest. 



Aquapark

� Bazény s termál-
nou vodou, 
tobogany, 
kĺzačky, umelé 
vlny
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� Rybník, člnky, 
reštaurácia, hotel, 
amfiteáter

� Futbalové a atle-
tické ihrisko, 
štadión, vnútorné 
športy



Obecný úrad
Kechnec 19

044 58 Kechnec
Slovakia
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Tel: +421 55 728 25 12
Fax: +421 55 728 25 13

E-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk

www.kechnec.sk


