
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 
 
 
 
 


