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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07.09.2010 prerokovalo 
ponuku spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r. o., Košice a žiadosť spoločnosti 
POLYVLIES SLOVAKIA, s.r.o., Pata 
  
a  
 

 

A/ berie na vedomie: 

Ponuku spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r. o., Pri prachárni 20, 040 01 Košice  na 
spätné odkúpenie nehnuteľnosti pozemku v Priemyselnom parku Sereď - Juh listom 
doručeným na Mestský úrad v Seredi  dňa 24.05. 2010 a dňa 27.07.2010 
 
 
B/ neschvaľuje 

Spätné odkúpenie pozemku parc. č. 4085/13 k. ú. Sereď o výmere 54.982 m2   
 

 

C/ berie na vedomie: 

žiadosť spoločnosti POLYVLIES SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 820 431, Družstevná 
1098/5, 925 53 Pata o kúpu pozemku v Priemyselnom parku Sereď - Juh zo dňa 
10.08.2010, 
 
 
D/konštatuje 

že ide o využitie pozemku v súlade so zámermi a cieľmi mesta Sereď určenými 
územným plánom mesta pre realizáciu výrobno-skladového areálu, ekonomický prínos 
pre mesto v podobe príjmov z miestnych daní a zvýšenie zamestnanosti, 
 

 

E/ schvaľuje 

v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, odsek  8 písm. e) 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

1. predaj pozemku parcela č. 4085/8 k. ú. Sereď, parcela registra „C“ vo vlastníctve 
Mesta Sereď vedeného na LV č. 591 ako ostatná plocha o výmere 668 m2 

2. predaj pozemku parcela č. 4061/112 k.ú. Sereď, parcela registra „C“ vo 
vlastníctve Mesta Sereď vedeného na LV č. 591 ako ostatná plocha o výmere 
5437 m2 

3. predaj pozemku parcela č. 4061/113 k.ú. Sereď, parcela registra „C“ vo 
vlastníctve Mesta Sereď vedeného na LV č. 591 ako ostatná plocha o výmere 
4670 m2 

o celkovej výmere cca 10 775 m2 za cenu 26,00 EUR/m2 + DPH 19%.  
 

 

F/ ukladá:  

prednostke MsÚ zabezpečiť vyhotovenie  zmluvy v súlade s uznesením MZ do 
30.10.2010. 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
   Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 30.10.2007 a 6.11.2007 schválilo   
uznesením č.227/2007 predaj pozemku – parcela č. 4085/14, k.ú. Sereď o výmere 54.982 m2 
spoločnosti PEMA Slovakia, spol. s r.o. 
 
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 29.1.2008 sa spoločnosť PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. 
stala vlastníkom pozemku – parc.č. 4085/13. Investor sa zaviazal vybudovať areál truck 
centra so zastavanosťou cca 2,5 ha, kde bude s cca 80 – 100 zamestnancami poskytovať 
služby v oblasti predaja/prenájmu nákladných vozidiel, ťahačov a návesov, finančný leasing, 
diagnostikovanie motorov a opravy elektro, servis a dodávku  náhradných dielov.  
 
Spoločnosť sa v kúpnej zmluve zaviazala s výstavbou do 3 rokov od podpisu kúpnej zmluvy. 
V prípade nedodržania záväzku má mesto právo na spätné odkúpenie, ktoré môže, ale nemusí 
využiť. Ďalej je v zmluve dojednaná cena spätného odkúpenia 690 SKK / m2 bez DPH. Podľa 
písomného vyjadrenia investora, spoločnosť PEMA Slovakia, spol. s r.o. nemá záujem 
vybudovať plánovanú prevádzku, čím dochádza k porušeniu záväzku investora podľa čl.IV 
bod 4). Pre neschopnosť investora využiť pozemok na plánovaný účel je jeho záujmom 
pozemok predať. Argumentuje svetovou hospodárskou krízou a zlým stavom sektora dopravy 
a logistiky, v ktorom podniká.   Z toho dôvodu investor ponúka pozemok na spätné odkúpenie 
za vyššie uvedenú cenu. V prípade záporného stanoviska Mesta Sereď k spätnej kúpe bude 
spoločnosť ďalej hľadať záujemcu o kúpu na realitnom trhu.  
 
Na základe ponuky spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. k spätnej kúpe vydáva 
spoločnosť DEVECOM s.r.o. nasledovné odporúčanie: 
 
Ponuku spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. na spätný odpredaj pozemku – 
parc.č. 4085/13 do vlastníctva Mesta Sereď za podmienok uvedených v kúpnej zmluve 
zo dňa 29.1.2008 odporúčame neakceptovať. 
 
Odôvodnenie: 
 
Z obdobných dôvodov, ktorými argumentuje investor, tzn. recesia a svetová hospodárska 
kríza, spoločnosť DEVECOM s.r.o. neodporúča uvažovať o kúpe predmetného pozemku. 
Z parc.č. 4085/13 o výmere 54.982 m2 je v ochranných pásmach VTL, rýchlostnej 
komunikácie a 2xVN 110 kV až 22.030 m2 ( viď Príloha ). Ďalšou nevýhodou je tvar parcely 
s výrazným zúžením pozemku v mieste napojenia na Priemyselnú ulicu. Pri cene 690 SKK / 
m2 resp. 22,9038 EUR/ m2 je pravdepodobnosť nájdenia ďalšieho vhodného záujemcu o 
kúpu minimálna. Riziko v podobe kúpnej ceny pozemku celkom 1.259.296,73 EUR  resp. 
37.937.572 SKK zaťažujúcej dlhodobo rozpočet mesta považujeme v súčasnej situácii za 
neprimerane vysoké.  
 
 
Vypracoval :  
DEVECOM s.r.o. 
Sabinovská 10 
821 08 Bratislava 
 
 













DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
   Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 29.9.2004  uznesením č.125/2004 
zobralo na vedomie informatívnu správu o budovaní priemyselného parku a poverilo 
primátora mesta rokovať o zmluvných vzťahoch k pozemkom v priemyselnej zóne za účelom 
prenájmu alebo kúpy.  Za účelom predaja sa pri rokovaniach s investormi ponúkajú tieto 
parcely vo vlastníctve mesta Sereď–4061/111, 4061/112, 4061/113 a 4085/8.  
 
Na Mesto Sereď bola doručená žiadosť zo dňa 10.8.2010 o odpredaj pozemkov spoločnosti : 
POLYVLIES SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 820 431, Družstevná 1098/5, 925 53 Pata   
 

Spoločnosť POLYVLIES Slovakia, s.r.o. ( www.polyvlies.de ) je dcérskou spoločnosťou 
nemeckej spoločnosti POLYVLIES Franz Beyer GmbH so sídlom v Horstel – Bevegern, 
Nemecko, založenou v r. 1850. Firma vyrába netkané textílie zo syntetických vlákien, 
termicky spevňované textílie a prírodné vlákna spracované technológiou vpichovania, 
pracujúc pritom s prírodnými ako aj syntetickými vláknami a syntetickými polymérmi. Pod 
materskú spoločnosť patria 2 prevádzky spoločnosti Polyvlies v Nemecku a jedna 
v Slovenskej Republike, ďalej spoločnosti Geovlies, Vitratex a Fibergran. Toto rodinné 
konzorcium zamestnáva celkom viac ako 200 zamestnancov s ročným obratom cca 35 mil. 
EUR.  

Dcérska spoločnosť POLYVLIES SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Pata 925 53, Družstevná 
1098/5, vyrába v nevyhovujúcich prenajatých priestoroch v obci Pata a vzhľadom na prudký 
nárast objednávok z automobilového priemyslu potrebuje urýchlene začať riešiť výstavbu 
svojho vlastného areálu. Po predpokladanom príchode investora do Priemyselného parku 
Sereď a plánovanom zvýšení výroby bude zamestnávať približne 20 pracovníkov.  

Z uvedeného dôvodu investor požiadal Mesto Sereď o kúpu jedného z dvoch posledných 
voľných  pozemkov, a to pozemku, určeného územným rozhodnutím ako areál „Skladové 
a odstavné plochy“ ADS 3 ( Areál dopravy a služieb – viď. príloha) o celkovej výmere 10.775 
m2, skladajúceho sa z parciel 4085/8 – 668 m2, parc.č. 4061/112 – 5.437 m2 a parc.č. 
4061/113 – 4.670 m2 pri akceptovanej cene zo strany investora na úrovni 26 EUR / m2. 
Uvedeným predajom Mesto Sereď získa do rozpočtu 280.150 EUR resp. 8.439.798,90 SKK. 
Investor plánuje začať s prípravnými prácami a s výstavbou ihneď po kúpe pozemku.  

 
 
Vypracoval :  
DEVECOM s.r.o. 
Sabinovská 10 
821 08 Bratislava 
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