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MESTO TREBIŠOV

Rozloha  : 62,5 km2

Počet obyvateľov : 23 505



Vstup SR do EÚ – nové možnosti rozvoja regiónu

Štrukturálne fondy Európskej únie

Európsky fond regionálneho rozvoja



Priemyselný park Trebišov

finančné prostriedky EÚ
finančné prostriedky štátneho rozpočtu SR

finančné prostriedky mesta Trebišov 
súkromný kapitál

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj regiónu



10 ha areál bývalého 
potravinárskeho závodu

31.000 m2 výrobných hál

15.000 m2 komunikačných
priestorov



Stav v čase podania projektu

Vizualizácia ukončenia projektu



Pohľad na východnú stranu 
bývalých výrobných hál

Vizualizácia východnej strany 
PP po rekonštrukcii



Pohľad na západnú stranu 
bývalých výrobných hál

Vizualizácia západnej strany PP
po rekonštrukcii



Priemyselný park
Trebišov

-
celkový pohľad

na zrekonštruovaný 
areál



Pohľad na zrekonštruovanú 
juhovýchodnú stranu areálu



Prvý etablovaný investor 
BLIKA s. r. o. ( Dánsko )

180 pracovných príležitostí

Priame investície
 120.000.000 Sk
( 3.636.000 EUR)



Produkty





- Parkovacie plochy – asfaltové ( 120 miest )
                                 – štrkové   ( 120 miest )
- Vonkajší kamerový systém, oplotenie.
 

- Plynová prípojka – 3 000 m3 / rok pri 100 kPa / hod

- Vodovodná prípojka – 16 l / s

- Energetická kapacita elektrickej energie – 7 MW

- 20 000m2 výrobných priestorov  „ holopriestorov “ k v stave finalizácie

- 2 000 m2 administratívnych priestorov

Holopriestor - obostavaná hala, sekčné vráta, svetlíky, osvetlenie 500 LUX/m2 s prípojkami ( voda, kanál, požiarny 
vodovod, plyn, NN elektrická prípojka ). Finalizácia holopriestoru – do 90 až 120 dní od špecifikácie podnájomníka.

Technické parametre



Naše ambície

400 – 500 trvalo udržateľných pracovných miest

Investície súkromného kapitálu 400 – 500 mil. Sk
( 12 – 15 mil. EUR )

Zvýšenie životnej úrovne v regióne



Ďakujeme za pozornosť

www.ip-trebisov.sk

Mesto Trebišov 
Ing. Eliáš Miroslav

+421905260280
region@trebisov.sk

Priemyselný park Trebišov s.r.o.
Ing. Róbert Vysoký
+421905634507
office@ip-trebisov.sk


	Snímok 1
	Snímok 2
	Snímok 3
	Snímok 4
	Snímok 5
	Snímok 6
	Snímok 7
	Snímok 8
	Snímok 9
	Snímok 10
	Snímok 11
	Snímok 12
	Snímok 13
	Snímok 14
	Snímok 15
	Snímok 16
	Snímok 17

