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VEC: žiadost'o kúpu pozemku

Yážerý pán primátor,

v nadváZnosti na rokovania So zástupcami spoločnosti DEVECOM s.r'o., si Vás týmto v mene

spoloenosti Courbis s.r.o.' orešanská 11,.917 01 Trnava, tČo: :s 920564, dovoťujeme

poziud*ť o kúpu pozemku nachádzaj,íceho sa v Priemyselnom parku Sereů a to prednostne
.occa 

8685^i,parcely 4O6tlItI ža účelom výstavby pri cene 2I,50 EUR / m2 a27tm2

nwýuŽiteťnej časti uý-.'y pozmeku z dÓvodu dodrŽania ustanovení osobitného zákona

bezódplatn.'lv.ťko't-parcely bude upresnená na zák\ade geometrického plánu.)

odÓvodnenie: Skupina CoURBIS, ktorá bo|aza|oŽená v roku 1964 va Francúzsku, je

šp ecializov aná na výrobu technických dielov z plastu.
P^ozostáva z desiatióh nezávislých spoločností, ktoré sa aie navzájom doplňajú'

Zamestnáva viac ako 250 ťudí.

Spoločnosť Courbis s.r.o.' ako dcérska spoločno sť zahájtla svoju ěinnosť narúzemi Slovenskej

republiky v roku 2005 . V priemyselnom parku Sgď plánujeme postaviť v dvoch fázach

výrobné'haly. V prvej féne výstávby, plánuje CoURBIS s.r.o. postaviť výrobnú halu vo

q;,n.,. ccat500m2, s priťahlými adminiitratívnymi priestormi vo výmere cca 300m2. V tejto

náte ;e p1ánovaná činnosť odlievania polyuretánových dielov. Pri plnej prevádzke plánovaná

činnóst'.zamestná pribli žne 40 ťudí. V druhej fáze výstavby, plánuje CoURBls s.r.o, postaviť

výrobnú halu vo výmere cca25O}rn} s plánovanou činnosťou vysokotlakové.lro vstrekovania

pályuretánu (RIM technológia), ktorá pri plnej prevádzke zamestná približne 40 ťudí.

Vyíuuuu sa plánuje začať poou' prvého roka obdobia, v ktorom spoloěnosť CoURBiS s.r.o.

nadobudne vlastnícke právó k stavebnému pozemku . Naša spoločnosť plánuje zamestnávať

cca 90 pracovníkov.

Sereď, ďřn29,02,2012
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