
Dôvodová správa: 

     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
návrh na nájom nehnuteľného majetku: 
 
     Mesto je vlastníkom „objektu SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“, ktorý bol 
vybudovaný v rámci dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku  2015  
v  Priemyselnom parku - Logistické centrum a ľahká  priemyselná výroba Sereď.   Jedná   sa 
o objekt káblových rozvodov, ktorý bol vybudovaný na distribúciu elektrickej energie ku 
koncovým klientom v rámci Priemyselnej zóny Sereď - Juh.   
      O  dlhodobý nájom tejto elektroenergetickej stavby -  časti stavebného objektu-  požiadala 
spoločnosť REBOD SK, a. s. a o nájom časti stavebného objektu Západoslovenská 
distribučná, a. s., ktoré vybudujú miestnu distribučnú sústavu elektro, na ktorú budú slúžiť 
uvedené stavby,  a na základe spolupráce sa vybuduje rozvodňa.  Vzhľadom na finančné 
prostriedky, ktoré je potrebné vynaložiť na uvedené stavby,  v záujme prípravy priemyselnej 
zóny, preberie tieto náklady spoločnosť REBOD SK  a zabezpečí tak plynulé fungovanie 
priemyselnej zóny pre ďalších klientov.   
     Nakoľko sa jedná o optimalizáciu chodu priemyselného parku, nezvyšuje sa navýšenie 
odberu na úkor nárokov priemyselnej zóny, a tým sa negeneruje pridaná hodnota, spoločnosti 
žiadajú o nájom na dobu určitú 20 rokov za 1 euro za celú dobu nájmu. 
     V prílohe materiálu sú podrobne zdôvodnené žiadosti spoločnosti REBOD SK, a. s. a 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
odd. ÚP a SP:  
„Z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia podľa Územného plánu mesta Sereď je 
možný dlhodobý prenájom objektu SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV v Priemyselnom parku – 
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, za účelom výstavby rozvodne k zabezpečeniu 
dodávky elektrickej energie pre klientov priemyselnej zóny. Zámer je v súlade s Územným plánom 
mesta Sereď.“ 

Odd. rozvoja mesta: 
„Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie a 
podľa Zákona č.135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov súhlasí s dlhodobým prenájmom objektu SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV 
v Priemyselnom parku – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, na účel 
výstavby rozvodne k zabezpečeniu dodávky elektrickej energie pre klientov priemyselnej 
zóny.“ 
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