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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

      

     V súlade s uznesením Vlády SR č. 191 z 15.apríla 2015 Ministerstvo hospodárstva SR dňa 

30.04.2015 zverejnilo na svojom webom sídle „Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu 

rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2015“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

04.05.2015 (ďalej len „Výzva“) z rozpočtovej kapitoly MHSR podľa zákona č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MHSR (ďalej len „zákon“) v znení nesk. predpisov 

(http://www.mhsr.sk/11487-menu/145313s). 

 

     Žiadateľom na poskytnutie dotácie podľa zákona môže byť obec alebo vyšší územný 

celok. Územie medzi rýchlostnou cestou R1, cestou I/62 a Novým Majerom je v súlade 

s Územným plánom mesta Sereď pripravené k realizácii výstavby technickej infraštruktúry 

pre vybudovanie Priemyselnej zóny Sereď - Juh v rámci stavby Priemyselný park Sereď – Juh 

a tak vytvoriť podmienky pre budúcich investorov k vybudovaniu ich výrobných 

a skladovacích areálov. V spolupráci so spoločnosťou Rebod SK a.s. môže mesto Sereď 

realizovať investičný zámer a podať žiadosť o dotáciu v zmysle „Výzvy“ podľa príslušných 

ustanovení zákona s názvom projektu: „Vybudovanie technickej infraštruktúry 

v Priemyselnej zóne  Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť 

v regióne“. 

 

     Účelom predkladaného investičného zámeru je výstavba obslužnej technickej 

infraštruktúry pre investorov v Priemyselnej zóne Sereď – Juh  a to:  

- vybudovanie nového vodovodného a kanalizačného napojenia priemyselnej zóny, 

- vybudovanie preložiek veľmi vysokého napätia, za účelom prípravy výstavby novej 

rozvodne ako hlavného bodu pre zásobovanie priemyselnej zóny elektrickou energiou,  

- dobudovanie časti komunikácií. 

 

     Dôvody realizácie investičného zámeru mesta a podania žiadosti o poskytnutie dotácie 

podľa zákona na základe „Výzvy“ sú nasledovné: 

Slovenská republika v súčasnosti nedisponuje adekvátnym infraštruktúrnym vybavením 

a podmienkami v podobe priemyselných zón, ktoré by kapacitne dokázali pokryť potreby 

veľkých investorov. Nedávne prípady investorov ako Mobis Slovakia, Nexen Tyres či Apollo 

Tyres, teda investorov požadujúcich minimálny rozsah kvalitne pripravenej priemyselnej 

technickej infraštruktúry vo výmerách nad 100 ha a ktorí sa definitívne rozhodli umiestniť 

svoje investície mimo územia Slovenskej republiky, dokazujú potrebu prípravy takéhoto 

územia pre investorov veľkého rozmeru. Odlišným prípadom je koncepcia na území mesta 

Sereď vo vzťahu k príprave veľkého - 240 hektárového územia, kvalitne pokrytého 

technickou infraštruktúrou v štádiu prípravy. Z uvedeného vyplýva, že týmto investičným 

zámerom a žiadosťou mesto Sereď nezabezpečuje iba zvyšovania zamestnanosti v spádovej 

oblasti Sereď, ale zároveň napĺňa aj významnú hospodársku celospoločenskú potrebu 

zabezpečujúcu konkurencieschopnosť Slovenskej republiky vo vzťahu k etablovaniu 

investorov mimoriadneho významu. V súčasnosti sa mestu Sereď podarilo zabezpečiť zmluvu 

s investorom, ktorý v danej lokalite investuje až 40.085.000 EUR a vytvorí najmenej 160 - 

165 pracovných miest. Príchod investorov do Priemyselnej zóny Sereď – Juh je však úzko 

podmienený vybudovaním a existenciou priemyselnej technickej infraštruktúry, ktorá je 

predmetom investičného zámeru a podania žiadosti.  Zóna s rozlohou 240 ha sa nachádza pri 

diaľnici R1 a má pre investorov strategicky výhodnú polohu nielen v rámci Slovenska, ale aj 
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v rámci strednej Európy. Mesto Sereď tak nadväzuje na úspešný projekt Priemyselného parku 

Sereď - Juh, Priemyselná zóna Sereď - Sever o rozlohe takmer 50 ha, v ktorom je už 

umiestnených 15 firiem a ktorý doteraz priniesol približne 820 pracovných miest pre ľudí z 

regiónu.  Priemyselná zóna Sereď–Juh podľa predpokladov môže v najbližších rokoch 

priniesť až 4000 pracovných miest. 

 

     Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že predkladaný investičný 

zámer má vysoký predpoklad úspešnosti a efektivity vo vzťahu k využívaniu verejných 

financií, zvyšovania zamestnanosti a ďalšieho rozvoja priemyslu a služieb v našom regióne. 

Poskytnutie finančnej podpory pre vybudovanie predkladaného investičného zámeru  

technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh zvýši v nemalej miere atraktivitu 

mesta Sereď, zabezpečí zvýšenie pracovných príležitostí, čo má pozitívny dopad na zníženie 

nezamestnanosti a každoročne zabezpečí nemalé finančné prostriedky do rozpočtu mesta 

Sereď vo forme daní z nehnuteľností.  

 


