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Orešanská 11 , 
PO. Box 107 
917 O 1 TRNAVA - Slovensko 
Tel: +421 (O) 335 501 627 

Fax : +421 (O) 335 341 405 
site web: www.courbis .sk 

Mestský úrad 
do rúk p. primátora 

Nám. Republiky 1176/1 O 
92601 Sereď 

Sereď, dňa 29.02.2012 

VEC: žiadosť o kúpu pozemku 

Vážený pán primátor, 

v nadväznosti na rokovania so zástupcami spoločnosti DEVECOM s.r.o., si Vás týmto v mene 
spoločnosti Courbis s.r.o. , Orešanská 11, 917 Ol Trnava, IČO: 35920564, dovoľujeme 
požiadať o kúpu pozemku nachádzajúceho sa v Priemyselnom parku Sereď, a to prednostne 
o cca 8685m2 z parcely 4061/111 za účelom výstavby pri cene 21,50 EUR / m2 a 271m2 
nevyužiteľnej časti výmery pozmeku z dôvodu dodržania ustanovení osobitného zákona 
bezodplatne. (Veľkost parcely bude upresnená na základe geometrického plánu.) 

Odôvodnenie: Skupina COURBIS, ktorá bola založená v roku 1964 vo Francúzsku, je 
špecializovaná na výrobu technických dielov z plastu. 
Pozostáva z desiatich nezávislých spoločností, ktoré sa ale navzájom dopíňajú. 
Zamestnáva viac ako 250 ľudí. 

Spoločnosť Courbis s.r.o. , ako dcérska spoločnosť zahájila svoju činnosť na území Slovenskej 
republiky v roku 2005 . V priemyselnom parku Sereď plánujeme postaviť v dvoch fázach 
výrobné haly. V prvej fáze výstavby, plánuje COURBIS s.r.o. postaviť výrobnú halu vo 
výmere cca1500m2, s priľahlými administratívnymi priestormi vo výmere cca 300m2. V tejto 
hale je plánovaná činnosť odlievania polyuretánových dielov. Pri plnej prevádzke plánovaná 
činnosť zamestná približne 40 ľudí. V druhej fáze výstavby, plánuje COURBIS s.r.o. postaviť 
výrobnú halu vo výmere cca 2500m2, s plánovanou činnosťou vysokotlakového vstrekovania 
polyuretánu (RIM technológia), ktorá pri plnej prevádzke zamestná približne 40 ľudí. 

Výstavba sa plánuje začať počas prvého roka obdobia, v ktorom spoločnosť COURBIS s.r.o. 
nadobudne vlastnícke právo k stavebnému pozemku. Naša spoločnosť plánuje zamestnávať 
cca 90 pracovníkov. 
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Dôvodová správa:  
 
Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a dodatkov zámer mesta predať nehnuteľný majetok: 
 
1. Mesto Sereď je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v priestoroch „priemyselného 

parku“  -  parcela  registra č. 4061/111 - ostatné plochy  o výmere 13.570 m2, evidovanej 
na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „C“ 
evidovaná  na katastrálnej mape  na LV č. 591 v k. ú. Sereď.  
Na základe vyhlásenej obchodnej  verejnej súťaže (ďalej OVS) na predaj uvedenej 
nehnuteľnosti a viacerých rokovaní, prejavila o kúpu   pozemku záujem  firma Courbis 
s.r.o. Trnava, ktorá chce pozemok využiť pre svoju činnosť : výstavba výrobných hál 
a následná  výroba technických dielov z plastu. 
    Pretože firma nesplnila podmienku OVS  a  nepredložila návrh kúpnej zmluvy, bola 
komisiou vylúčená zo súťaže.  Firma má o kúpu citovaného pozemku naďalej záujem. 
Potvrdila svoju žiadosť, podľa ktorej má  záujem o kúpu časti pozemku. 
 

             Vzhľadom na to, že zámerom mesta je  vytvoriť kompaktné  územie („PP-Sereď 
JUH“)   s funkčným určením priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta 
v lokalite Priemyselný park Sereď Juh, zámer firmy túto podmienku spĺňa. Odporúčame 
predať časť citovanej parcely uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov.  

. 
      Minimálna cena  v zmysle prílohy č. 1 VZN č. 1/2006 Minimálne ceny pri prevodoch 

pozemkov vo vlastníctve mesta  je pri nezastavaných pozemkoch stanovená na 43,152 
€/m2. Pri predaji pozemkov v Priemyselnom parku boli v minulom období  schválené ceny 
pohybujúce sa okolo čiastky  23,23 €/m2 (700,- Sk/m2). 

 
 



 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 29.03.2012 prerokovalo a: 
 

 
 

A. /  berie na vedomie: 
 informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  pozemku,   
nachádzajúceho  sa  v Priemyselnom parku , 

 
B./   konštatuje, 
       že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta 

z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože ide o všeobecný záujem mesta  
vytvoriť kompaktné  územie („PP-Sereď JUH“)   s funkčným určením priemyselných, 
logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta v lokalite Priemyselný park Sereď Juh,  

 
C./  schvaľuje: 
       v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2,písm.a,     

spôsob predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa: novovytvorenú parcelu č. 4061/121 o výmere 8.719 m2  
a novovytvorenú parcelu č. 4061/122 o výmere 273 m2 , ktoré parcely  boli 
geometrickým plánom č. 30/2012  zo dňa 17.03.2012, odčlenené z pôvodnej parcely  č. 
4061/111 – ostatná plocha, evidovanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ evidované 
na katastrálnej mape, v kat. území Sereď,  spoločnosti COURBIS s.r.o., Orešanská 11, 
P.O.BOX 107, 01 Trnava,  

 
 
 D./  ukladá: 

             prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať 
nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného postupu v najneskôr v zákonom 
stanovenej lehote. 
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Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

ICO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Prokúra: 

COURBIS s.r.o. 

Orešanská 11 
Trnava 917 01 

35920564 

10.02.2005 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'oví 
(maloobchod) v rozsahu vol'nej živnosti 

Vložka číslo: 19079/T 

(od: 10.02.2005) 

(od: 18.08.2006) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 10.02.2005) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om (od: 10.02.2005) 
živnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej živnosti 

prieskum trhu (od: 10.02.2005) 

výroba a predaj výrobkov z plastov pre priemysel (od: 10.02.2005) 

výroba kovových výrobkov v rozsahu vol'nej živnosti (od: 10.02.2005) 

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od: 07.07.2009) 

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva a plastov (od: 07.07.2009) 

príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a (od: 07.07.2009) 
kresličské práce 

inžinierska činnosť - poskytovanie poradenstva v oblasti (od: 07.07.2009) 
strojárstva a plastov 

prenájom hnutel'ných vecí (od: 07.07.2009) 

FINANCIERE DE BEAUMONT - FDB, société par actions simplifiée (od: 18.08.2006) 
Rue Marie Curie 14 
Romans 261 OO 
Francúzsko 

FINANCIERE DE BEAUMONT - FDB, société par actions simplifiée (od: 07.07.2009) 
Vklad: 13277,56 EUR Splatené: 13277,56 EUR 

konatel' (od: 10.02.2005) 

Hervé Courbis 
Champouroux 
Beaumont Monteux 266 OO 
Francúzsko 
Vznik funkcie: 10.02.2005 

Konatelia konajú menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu 
spoločnosti pripoja svoje podpisy. Každý konatel' je oprávnený 
konať v mene spoločnosti samostatne. 

Guillaume Clavel 
Suchá 35 
Bratislava 831 01 
Vznik funkcie: 18.08.2006 

(od: 10.02.2005) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 07.07.2009) 

http: //www.orsr.sk/vypis.asp?ID=84151 &SID=7 &P=O 15.3.2012 



Výpis z obchodného registra SR 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

Patricia Jacqueline Claude Gless 
avenue d'ltalie 17 
Paríž 75013 
Francúzsko 
Vznik funkcie: 10.02.2005 

Prokurista spoločnosti podpisuje za spoločnosť tak, že k 
obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok naznačujúci 
pro kúru a svoj podpis. V mene spoločnosti je oprávnený konať 
každý z nich samostatne. 

13277,56 EUR Rozsah splatenia: 13277,56 EUR 

Spoločnosť bola založená zakladatel'skou listinou dňa 27.10.2004 
v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2006. 

14.03.2012 

15.03.2012 

(od: 10.02.2005) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 07.07.2009) 

(od: 10.02.2005) 

(od: 18.08.2006) 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa ~ 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 
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