
Informatívna správa 
 
V súvislosti s konečnou fázou budovania Priemyselného parku Sereď – Juh, s prihliadnutím 
na odhad ďalšieho vývoja bola spracovaná informatívna správa pozostávajúca z nasledovných 
častí : 
 

- Ukončenie výkupov v Priemyselnom parku Sereď  
- Prehľad investorov v Priemyselnom parku Sereď 

- Vplyv hospodárskej recesie na rozvoj priemyselného parku  
 

A. 

Ukončenie výkupov v Priemyselnom parku Sereď 

Celová plocha Investori Obslužné 
komunikácie s IS 

Ostatné 

40,5 ha 28,71 ha 3 ha 8,79 ha 
+ ostatné –  pozemky v súkromnom vlastníctve v ochranných pásmach, pozemky s neznámymi 

vlastníkmi pôdy, pozemky s nedostatočnou plochou pre investorov 

 
Okrem pozemkov už nachádzajúcich sa vo vlastníctve Mesta Sereď vykúpilo mesto  
v priebehu rokov 2005 -2009 ďalších 23,47 ha. V tom istom období rozpredalo na ploche 
19,71 ha jednotlivé parcely 12 záujemcom o vybudovanie prevádzky v priemyselnom parku. 
 
B.  

Prehľad investorov v Priemyselnom parku Sereď 
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2005 2005 2005 2006 
SEMMELROCK INNOTEC/BINDER SYNTECH/WIEGEL ARDA 
parc č. 4085/21 parc.č.4085/30 

a 4085/22 
parc.č.4085/23 parc.č 4085/26, 

4085/27, 4057/1 
a 4061/23 

16.515 m 5 17.487 m2 25.917 m2 14.065 m2 
Výroba betónových 

dlaždíc a tvárnic 
Spracovanie kovov, 
valcovanie plechov 
pre automobilový 

priemysel 

Žiarové zinkovanie Montáž plastových 
a hliníkových rámov 
pre okná a verandy  

 

2006 2006 2007 2007 
ALFUN SK DEVECOM DIPEX FRIMAS 

parc.č. 4085/31 parc.č. 4061/104 parc.č. 4061/25 parc.č. 4061/107 
11.500 m2 2.881 m2 3.000 m2 3.127 m2 

Skladové centrum 
pre dodávku 

hliníkových profilov 

Správa 
priemyselného parku 

Výroba výrobkov 
z hliníkových 

profilov a umelých 
vlákien 

Skladové 
a distribučné centrum 

pre hygienické 
a dezinfekčné 
prostriedky 

 

2007 2008 2008 2010 

DLLV EGLO PEMA NM HEILLIG 

parc.č. 4061/105 parc.č. 4085/14 parc.č. 4085/13 parc.č. 4085/36 

a 4085/37 

1.700 m2 24.743 m2 54.982 m2 21.329 m2 

Distribučné centrum 
pre bytovú chémiu a 

kozmetiku 

Administratívne 
centrum výrobcu 

dekoračných 
svietidiel a 
Showroom 

Truck centrum 
zabezpečenia 

komplexných služieb 
pre nákladnú 

dopravu 

Výroba a montáž 

oceľových 

konštrukcií a 

dopravníkov 

- pozn.: 
   a) V tabuľke sa používajú skrátené názvy spoločností 
   b) NM HEILLIG bol v čase príprav tohto materiálu v štádiu prevodu pozemku po podpísaní kúpnej zmluvy 
   c) na 9 ha priemyselného parku sa taktiež nachádza logistické centrum spoločnosti FM Slovenská. To však bolo  
       realizované pred spustením príprav k výstavbe priemyselného parku a Mesto Sereď nemalo vplyv na jeho výstavbu a ani  
       príjmy z predaja týchto pozemkov   
  

Záver: Zámerom investorov je preinvestovať v prvej fáze budovania výrobných prevádzok na 
území Priemyselného parku Sereď Juh 40 mil. EUR a zamestnať 700 zamestnancov. 
V neskoršom období sa dá očakávať ďalší nárast zamestnanosti spojený s rastom výroby 
jednotlivých investorov. Zisk pre Mesto Sereď z predaja pozemkov (bez zarátania 
každoročného príjmu z dane z nehnuteľností ) je cca 20 mil. SKK resp. 663 tis. EUR. Ten sa 
navýši pri dodatočnom predaji posledných 2,43 ha. voľných pozemkov.     
 
C. 

Vplyv hospodárskej recesie na rozvoj priemyselného parku 
 

Účinným prostriedkom boja proti kríze a hospodárskej recesii v Priemyselnom parku Sereď 
sa stala sektorová a plošná diverzifikácia. Tej sa od počiatku dávala prednosť pred hľadaním 
jedného či dvoch veľkých investorov. V prípade odchodu takéhoto investora z priestoru 
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parku, prípadne viacerých menších, ale naviazaných na rovnaké odvetvie postihnuté recesiou 
by hrozilo  „vyľudnenie“ priemyselného parku. Tomu sa podarilo predísť práve zvýšenou 
diverzifikáciou a zameraním na menších investorov z rôznych odvetví, čo je osobité 
špecifikum tohto priemyselného parku.  V súčasnosti sa nedá vylúčiť neočakávaný odchod 
jedného či dvoch investorov. Takýto odchod by však mal len minimálny vplyv na 
zamestnanosť a s tým súvisiacu životnú úroveň v regióne.  

Časť investorov vplyvom hospodárskej recesie oddialila svoje plány začatia budovania 
svojich prevádzok pravdepodobne až na doznenie krízy v roku 2011. Uvedené skutočnosti 
však výrazne neovplyvnili aktivity v priemyselnom parku. V roku 2009 Mesto Sereď 
vykúpilo posledné 2 ha pozemkov, čím sa naplnila plánovaná rozloha parku, traja investori 
dobudovali svoje prevádzky a pred kolaudáciou je novovybudovaná obslužná komunikácia 
priemyselného parku aj s inžinierskymi sieťami. Na 2 ha sú podpísane kúpne zmluvy 
s investorom, ktorý plánuje zahájiť výstavbu ešte v tomto roku. Na investorov, ktorý už 
vybudovali svoje prevádzky a majú spustenú výrobu, mala súčasná kríza len minimálny 
vplyv. Naopak, postupne dochádza k nabiehaniu výrob, zvyšovaniu produkcie a nárastu počtu 
zamestnancov v jednotlivých prevádzkach.  
 
Spoločnosti, ktoré už zrealizovali výstavbu : INNOTEC / BINDER, SYNTECH / WIEGEL, 
ARDA, ALFUN SK, EGLO 
 
 
 
 


