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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
VEĽVYSLANEC USA NAVŠTÍVIL KECHNEC 
 
Kechnec 3. mája 2011 – V pondelok 2. mája obec Kechnec navštívil ve ľvyslanec USA   
na Slovensku J. E. Theodore Sedgwick. Zaujímal sa o  koncepciu rozvoja obce 
a prezrel si dokon čené aj rozpracované projekty. Stretol sa so zamestn ancami 
sociálno-zdravotného komplexu, pozdravil pracovníko v obecnej materskej školy, kde 
sa deti u čia aj anglický jazyk.  Starosta obce JUDr. Ing. Joz ef Konkoly zárove ň 
odprezentoval prebiehajúcu revitalizáciu centra obc e.   
 
 „Som rád, že J. E. Theodore Sedgwick si Kechnec obľúbil a aj napriek svojej zaneprázdnenosti sa 
zaujíma o dianie v obci. Vážim si to a 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, sociálno-zdravotný 
komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a komunitné centrum. Výraznou rekonštrukciou 
prešiel aj obecný dom smútku. V nadchádzajúcom období obec Kechnec pracuje  na projektoch Integrovanej 
európskej školy, Aquaparku, dokončení 2. etapy sociálno-zdravotného komplexu a revitalizácii centra obce, 
kde dokončuje 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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