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Hnedý priemyselný park Tornaľa 
je investorom a podnikateľom k dispozícii

Riešením bolo uchádzať sa o finančné pro-
striedky z eurofondov, čo znamenalo vy-
myslieť reálny a realizovateľný projekt, ktorý
by viedol v konečnom dôsledku k zníženiu
nezamestnanosti v meste. Mesto Tornaľa,
vlastník areálu hnedého priemyselného par-
ku, tak urobilo. A tak v roku 2009 mesto Tor-
naľa získalo nenávratný finančný príspevok
(NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ a štátne-
ho rozpočtu SR, v rámci Operačného prog-
ramu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, vo výške cca 10 mil. eur. 

Podpísaním zmluvy o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku s Minister-
stvom hospodárstva SR mesto Tornaľa za-
čalo realizovať projekt revitalizácie hnedého
priemyselného parku na podporu podnika-
teľského prostredia a rozvoj podnikania v ob-
lasti priemyslu a služieb v meste. 

Prvé kroky
Investíciou v areáli hnedého priemyselného
parku s celkovou plochou vyše 28 000 m2

bola revitalizácia nefunkčných objektov býva-
lého závodu OZETA Tornaľa, ktorá bola spo-
lufinancovaná z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v cel-
kovej výške nenávratného finančného prís-
pevku 9,94 mil. eur – čo predstavuje 95 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Niektoré nefunkčné a zastarané objekty
odevného závodu v Tornali boli asanované,
zostávajúce objekty boli zrekonštruované
a taktiež sa vybudovali inžinierske siete, vnú-
troareálové komunikácie, parkoviská, oplo-
tenie a vykonali sa sadové úpravy, čo vy-
tvorilo atraktívny priestor pre využitie prie-
myselného parku budúcimi investormi a po- 
tenciál pre tvorbu vyše 200 nových pracov-
ných miest. 

Preberacie konania jednotlivých staveb-
ných objektov prebehli plynulo a oficiálna ko-

laudácia celého areálu Hnedého priemysel-
ného parku Tornaľa sa uskutočnila 12. júla
2011. 

Hnedý park
Hnedý priemyselný park Tornaľa ponúka mož-
nosť a výhody investovania pre tých investo-
rov, ktorí majú záujem etablovať sa v hne-
dom priemyselnom parku. Ponúka totiž dve
moderné výrobné haly, samostatne s podla-
hovou plochou 2 500 m2, rozmerné sklado-
vé priestory, sociálnu budovu s podlahovou
plochou 2 000 m2, početné kancelárske
priestory s vyšším štandardom, protipožiar-
ne zabezpečenie budov, komplexné inžinier-
ske siete a novovybudované vnútroareálové
komunikácie a parkoviská. Okrem toho po-
rovnateľnou výhodou je aj prijateľná doprav-
ná dostupnosť tohto priemyselného parku. 

Hlavným cieľom opatrenia 1.2 Podpora
spoločných služieb pre podnikateľov Ope-
račného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, v rámci ktorého mesto
Tornaľa získalo nenávratný finančný príspe-
vok, je podpora verejného sektora pri budo-
vaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v ob-
lasti priemyslu a služieb a pomoc malým
a stredným podnikom s pozitívnym dosahom
na zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch. 

Mesto Tornaľa je výlučný vlastník nehnu-
teľností v areáli priemyselného parku mesta
Tornaľa, pričom strategickým cieľom projek-
tu je poskytnúť dlhodobý nájom výrobného
priestoru podnikateľskému subjektu, ktorý
zároveň využije i kvalifikovaný pracovný po-
tenciál občanov mesta Tornaľa a blízkeho
okolia. 

Prvé úspechy
Začiatkom roku 2012 prejavila záujem o vy-
užitie priestorov v priemyselnom parku ne-
mecká spoločnosť Himolla Group, jedna z naj-
väčších spoločností v Európe zaoberajúca sa
výrobou čalúneného nábytku a jeho častí. Vý-
sledkom úspešných rokovaní s investorom
bol podpis zmluvy o nájme na 5 rokov s mož-
nosťou ďalšieho predĺženia času trvania náj-
mu, s predsavzatím, že do konca tohto roku
vytvorí 150 pracovných miest. Prednedáv-
nom v Hnedom priemyselnom parku Tornaľa
úspešne začala výrobná činnosť, pričom v pr-
vej etape našlo uplatnenie vyše 30 zamest-
nancov.

Súčasná situácia
V súčasnosti je v areáli Hnedého priemysel-
ného parku Tornaľa zamestnaných 64 pra-
covníkov v 1 zmene (z toho 45 žien a 19
mužov). Spoločnosť SELYZ nábytok, s. r. o.,
plánuje v blízkej budúcnosti vytvoriť pracov-
né miesta v počte 150 zamestnancov na 2

zmeny. Etablovanie spoločnosti v tomto prie-
myselnom parku prebieha bez väčších prob-
lémov azda aj preto, že na území mesta tra-
dične fungovala historická spojitosť s výro-
bou textilného materiálu v bývalej spoločnosti
OZETA Tornaľa. Kvalifikovaný pracovný po-
tenciál v tomto odbore tak našiel uplatnenie
v spoločnosti SELYZ nábytok, s. r. o., ktorá
vyrába poťahy na sedacie súpravy. 

Propagácia projektu a jeho
udržateľnosť 
Keď nám vedúci odboru výstavby, životného
prostredia a rozvoja mesta, poverený riade-
ním a realizáciou projektu, Ing. Róbert Mag,
povedal o neúplnej obsadenosti priestorov
Hnedého priemyselného parku Tornaľa, opý-
tali sme sa, v čom je príčina. Nie je to azda
aj preto, že sa informácia o možnostiach k po-
tenciálnym podnikateľom a investorom ne-
dostala? Nie je problémom Hnedého prie-
myselného parku Tornaľa propagácia?

Pán R. Mag nám povedal, že propagácia
projektu prebieha viacerými formami. 

V minulosti mesto Tornaľa oslovilo veľvy-
slanectvá okolitých štátov, ako aj Minister-
stvo zahraničných vecí a európskych záleži-
tostí SR s ponukou využitia voľných výrob-
ných priestorov a možnosťou etablovania sa
v rekonštruovanom areáli Hnedého priemy-
selného parku Tornaľa.

Taktiež pre propagáciu priemyselného par-
ku vypracovali a distribuovali informačné le-
táky vo viacerých jazykoch, vyhotovili tiež bro-
žúru obsahujúcu základné informácie o are-
áli. Takto pripravené podstatné informácie sa

dostali ku všetkým záujemcom o voľné pries-
tory v areáli Hnedého priemyselného parku
Tornaľa. Propagácia prebiehala aj v regionál-
nej televízii, regionálnej tlači, na bilbordoch vo
vlastníctve mesta a v neposlednom rade aj
s pomocou Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO).

Mesto Tornaľa i naďalej hľadá nových in-
vestorov pre druhú výrobnú halu. V súčas-
nosti prebiehajúce rokovania s viacerými po-
tenciálnymi investormi môžu výrazne prispieť
k vytvoreniu nových pracovných miest v re-
gióne a udržateľnosti tohto projektu. 

Aj napriek tomu, že 
v posledných rokoch boli 
v meste Tornaľa vytvorené
nové pracovné miesta,
miera nezamestnanosti sa
už dlhodobo pohybuje na
úrovni 25 – 30 %. Môžeme
konštatovať, že vysoká
miera nezamestnanosti
zostáva obrovským
problémom. Je to typická
dlhodobá nezamestnanosť,
spolu s negatívnymi
sprievodnými javmi, ako
apatia občanov, stratené
pracovné návyky 
a motivácia pracovať,
znížená životná úroveň,
existenčné problémy. Bolo
potrebné niečo podniknúť.
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Tento projekt je 
spolufinancovaný z prostriedkov 

Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.

Investícia
do Vašej budúcnosti

Aktuálne čísla
Rozhodnutím Európskej komisie č. C (2012)
7070 zo dňa 4. októbra 2012 bol schvále-
ný návrh revízie Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
v rámci ktorého bola zvýšená suma na ten-
to operačný program o 225 mil. eur. Uve-
dené finančné prostriedky sú cielené na
podporu riešenia nezamestnanosti mla-
dých ľudí a prispejú aj k zintenzívneniu
podpory malých a stredných podnikov.

Celkový stav implementácie Operač-
ného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast (po realokácii) 
k 15. 10. 2012:

Cieľom opatrenia 1.2 Podpora spoloč-
ných služieb pre podnikateľov je zlepšenie
podmienok na rozvoj podnikania a posil-
nenie kontaktov medzi malými a stredný-
mi podnikateľmi.

V rámci opatrenia 1.2 Podpora spo-
ločných služieb pre podnikateľov boli 
k uvedenému dátumu vyhlásené a ukon-
čené 2 výzvy na dopytovo orientované pro-
jekty v celkovej alokovanej sume 
96 471 486,42 eura. Na základe pred-
metných výziev bolo prijatých 28 žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len NFP), z čoho je aktuálne zmluvne 
viazaných 11 projektov v sume NFP 
81 455 287,19 eura. 

V regionálnom rozdelení je stav zmluv-
ného viazania nasledujúci:
Západné Slovensko: 3 projekty v sume
NFP 22 416 391,28 eura
Stredné Slovensko: 2 projekty v sume NFP
15 747 453,21 eura
Východné Slovensko: 6 projektov v sume
NFP 43 291 442,70 eura

K 15. 10. 2012 je celkové čerpanie 
za Operačný program Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast v sume NFP 
428 905 350 eur, čo predstavuje 37,93 %
z celkovej alokácie na operačný program.
Z uvedenej sumy je za opatrenie 1.2 Pod-
pora spoločných služieb pre podnikateľov
vyčerpaných 34 721 186 eur, čo predsta-
vuje 41,63 % z alokácie na predmetné
opatrenie.
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Snímky a infografika: MÚ Tornaľa

� oživenie ľahkého priemyslu 
v meste

� vytvorenie nových pracovných
miest a tým aj čiastočné
zníženie kritickej miery
nezamestnanosti nielen 
v meste, ale aj v užšom
regióne

� finančný príjem z dlhodobého
nájmu za výrobné priestory

� revitalizácia nefunkčných
výrobných priestorov

Prínosy projektu

� vstup do areálu Hnedého
priemyselného parku Tornaľa 
z cesty 1. triedy I/50,
rýchlostná komunikácia E 571,
Bratislava – Košice južný ťah 
2 km, najbližšie pripojenie na
diaľnicu M 3 na území
Maďarskej republiky pri
Miškovci, vzdialenosť 60 km

� 500 m od areálu je železničná
stanica, južný ťah Bratislava –
Košice

� letisko Košice je vzdialené 
100 km 

� 180 km od areálu je vzdialený
riečny prístav Budapešť

Dopravná dostupnosť
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Počet novovytvorených pracovných miest (muži a ženy)
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov 


