
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 
 
 


