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PRIEMYSELNÝ PARK MESTA SEREĎ (1.ETAPA) 

Základné informácie :

� Výmera 41,5 Ha,
� Začiatok výkupu v r. 2004,
� Viac ako 10 firiem: FM Logistic, WIEGEL, ARDA, ALFUN, EGLO, 

COURBIS,...COURBIS,...
� Obsadenosť parku takmer 100%,
� Počet zamestnancov cca 700 ľudí v súčasnosti, 

výhľadovo cca 1000 ľudí
� Dotácia na výstavbu infraštruktúry 59 mil. Skk



PRIEMYSELNÝ PARK MESTA SEREĎ – ROZVOJ 

� úspešná realizácia 1. etapy PP a zjavný prínos pre mesto ,

� stály dopyt záujemcov,

� zmenený územný plán mesta na druhej strane R1,

� jasné vlastníctvo + všetky potrebné povolenia,

� ponúkame spoluprácu a spoločný záujem na rozvoji mesta,  
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� ponúkame spoluprácu a spoločný záujem na rozvoji mesta,  

� zabezpečíme a zrealizujeme všetky potrebné úkony a vo 
vlastnej réžií,

� mesto zastreší a schváli vytvorenie PZ  2.etapa,

� spoločná snaha o získanie dotácií na výstavbu DTI,

� spoločný záujem o pritiahnutie investorov /kupujúcich.



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH

(2. ETAPA PP)

Prezentácia a informácia o územíPrezentácia a informácia o územíPrezentácia a informácia o územíPrezentácia a informácia o území
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Ponuka a návrh spoluprácePonuka a návrh spoluprácePonuka a návrh spoluprácePonuka a návrh spolupráce



SÚHRNNÉ INFORMÁCIE 
O SR, TT KRAJI A MESTE SEREĎ



SRSRSRSR
� Hlavné mesto Bratislava
� Výmera územia 49 034 km2
� Počet obyvateľov 5 397 036  (SOBD – zdroj ŠÚSR)
� Hustota 110 obyvateľov/km2
� Susediace krajiny Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Česká Republika, Ukrajina
� Náboženstvo katolícka cirkev 69%, evanjelická cirkev 7%, bez vierovyznania 13%, 
� iné 11%
� Národnosti slovenská 85,5%, maďarská 9,7%, rómska 1,7%, česká 0,8%, iné 2%
� Mena od 01.01.2009 EURO (€ )
� Zavedením novej meny stúpne obchodná výmena s ostatnými krajinami, ktoré používajú spoločnú menu. Odhaduje sa až 1-% prírastok k rastu hrubého domáceho 

produktu ročne.
� Úradný jazyk                                   slovenčina
� Parlamentný a volebný systém republika, pomerné zastúpenie
� Úradný jazyk slovenčina
� Členstvo v organizáciách OSN, OECD, WTO, Višegrádska skupina , NATO, EU
� Administratívne členenie 8 samosprávnych krajov, 79 okresov, 138 miest, 2883 obcí
� Samosprávne kraje a ich centrá Bratislavský kraj – Bratislava, Trnavský kraj – Trnava, Trenčiansky kraj – Trenčín, Nitriansky kraj –

Nitra, Žilinsky kraj – Žilina, Banskobystrický kraj – Banská Bystrica, Košický  kraj –
Košice, Prešovský kraj – Prešov

� Priemerná mzda 781 Eur (1.polrok 2012, zdroj ŠÚSR)
� Nezamestnanosť 13,9 % (1.polrok 2012, zdroj ŠÚSR)

Trnavský krajTrnavský krajTrnavský krajTrnavský kraj
� Krajské mesto Trnava
� Výmera územia 4 147 km2
� Počet obyvateľov 554 741 (SODB - zdroj ŠÚSR)
� Priemerná  nominálna mzda 718 Eur (1.polrok 2012, zdroj ŠÚSR)
� Nezamestnanosť 11,5 %, (1.polrok 2012, zdroj ŠÚSR)
� Priemysel Hlavné odvetvia sú automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel. Výrobné činnosti zamestnávajú viac ako 40% obyvateľstva 

v kraji. 

Mesto Sereď (okres Galanta)Mesto Sereď (okres Galanta)Mesto Sereď (okres Galanta)Mesto Sereď (okres Galanta)
� Výmera územia mesta 30,45 km2
� Počet obyvateľov mesta 16 837 (cca 40 000 s obyvateľmi priľahlých obcí)
� Ľudské zdroje viac ako 60% populácie je v produktívnom veku
� Zemepisné súradnice mesta N 48° 17,095'
� Priemerná mzda           726 Eur
� Nezamestnanosť 6,29 %, 



SEREĎ 
CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A VZDIALENOSTI



SEREĎ
VÝHODY LOKALITY / PRIEMYSELNEJ ZÓNY

� veľmi dobrá poloha v Strednej Európe a v Slovenskej republike,

� strategické územie v trojuholníku: 
Nitra (Sony),Trnava(PSA) a Galanta(Samsung),

� dostupná a kvalifikovaná pracovná sila ,
� unikátny projekt vďaka svojej variabilite a členeniu pozemkov,
� vynikajúci prístup (2 možnosti prístupu a odchodu z územia),
� jasne definované vlastnícke vzťahy,
� možnosti ďalšej expanzie,
� podpora (možnosti projektového riadenia) až po stavebné povolenia na 

objekty ,
� technická infraštruktúra s dostatočnou kapacitou.



SEREĎ
VÝZNAMNÍ INVESTORI V OKOLÍ



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)

� ÚP MESTA

priemysel, sklady, služby,

� IS s dostatočnými 
kapacitami,

� Juhozápad SR,

� pri R1 pri meste SEREĎ,

� k.ú. Sereď,

� okres Galanta,

� Kraj Trnavský.



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)

ZÁKLADNÉ ÚZEMIE 10 HA 
ROZVOJ MOŽNOSTI AŽ DO 50 HA



LOKALITA PARAMETRE

� výmera PZ – SEREĎ JUH 
(2. ETAPA PP) 

1. krok  10 Ha,
celkom až do 50 Ha,

� jasné vlastnícke vzťahy,
� využitie podľa územného plánu: 

priemysel a logistika.
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� pripravenosť k realizácii:
- právoplatné územné rozhodnutie 

na infraštruktúru – ÁNO,
- právoplatné stavebné povolenia na 

väčšinu infraštruktúru – ÁNO.



INFRAŠTRUKTÚRA STAV

� Elektro právoplatné stavebné                          
povolenie

� Plyn právoplatné stavebné                          
povolenie

� Voda právoplatné stavebné                          
povolenie

� Kanalizácia právoplatné stavebné                          
povolenie

PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)

� Cesty I. časť právoplatné stavebné                          
povolenie

� Cesty II. časť prebiehajúce stavebné 
povolenie

(právoplatné územné rozhodnutie)



EXISTUJÚCI PRÍJAZD A ODJAZD PLÁNOVANÝ PRÍJAZD A ODJAZD

PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA)



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)
KAPACITY IS



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)

� Čo môže priniesť ?

- rozvoj mesta po oboch stranách R1,

- 100% infraštruktúra,- 100% infraštruktúra,

- primárne a sekundárne investície:

pracovné príležitosti, priame dane, 

rozvoj  služieb a obchodu, migrácia.



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA PP)

� Výsledok projektu ?

- práca pre ľudí,
- rozvoj mesta,- rozvoj mesta,
- nová infraštruktúra,
- zvýšenie životnej úrovne obyvateľov,
- spokojnosť,
- atraktivita.



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA)

Partneri projektu: Mesto Sereď
zastrešenie projektu 

Vlastníci pozemkov
zmluvná spolupráca, vlastníctvo pozemkov, 
financovanie projekčných prác, financovanie celkovej 
réžie, 

MP RENTAL
koordinátor projektu, projektový manažment,             
právne služby, zastrešenie všetkých úkonov krokov a 
výkonov, zastupovanie projektu PZ.  2.etapa  
navonok, prezentácia, získavanie investorov 



PRIEMYSELNÁ ZÓNA – SEREĎ JUH (2. ETAPA)

Partneri projektu: Mesto Sereď

zastrešenie projektu 

Vlastníci pozemkovVlastníci pozemkov

zmluvná spolupráca, realizácia, réžia

MP RENTAL

koordinátor projektu, projektový manažment,             

právne služby, 
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Spoločný cieľ 

- Vytvorenie možnosti pre realizáciu prípravy a výstavby Priemyselného parku,

- Spoločná príprava a prezentácia poslancom a obyvateľom mesta,

- Vzájomná koordinácia, príprava, konzultácie, zohľadnenie záujmov všetkých strán,   a 
vytvorenie čo najvýhodnejších podmienok pre mesto, obyvateľov a vlastníkov,

- schválenie na Mestskom zastupiteľstve, 

- spoločná snaha o získanie dotácií a podpory na výstavbu DTI,

- výstavba DTI,

- prezentácia a získavanie investorov do PP mesta Sereď  2.etapa.
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Ponuka spoločnosti REBOD SK na spoluprácu

1.  v prvej fáze vytvorenie územia o výmere 10 ha,  zabezpečenie všetkých potrebných 
projektov, povolení, 

2.  prenájom daného územia mestu za symbolickú cenu a prevod práv stavebníka z       
existujúcich povolení k danému územiu na mesto,

3.  zmluvne zabezpečené predkupné právo pre mesto za cenu 10,- Eur/m2,3.  zmluvne zabezpečené predkupné právo pre mesto za cenu 10,- Eur/m2,
4.  zmluvne zabezpečená možnosť ďalšej expanzie a rozvoja parku pre mesto,
5.  zmluvne zabezpečené predkupné právo pre mesto na ďalšie rozvojové územie do cca 

50 Ha v cene 15,-Eur/m2,
6.  všetko právne a administratívne zabezpečené v súčinnosti s kompetentnými

pracovníkmi mesta,
7.  spoločná snaha o získanie dotácií na výstavbu infraštruktúry,
8.  garancia spoločnosti REBOD SK v prípade potreby k týmto dotáciám,
9.  výstavba DTI pod hlavičkou mesta zabezpečenie kompletnej činnosti, réžie a realizácie

podľa zákonných postupov,
10. získanie investorov – kupcov do parku (predpokladané predajné ceny od 20,- EUR/m2).  


