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K Ú P N A ZM L UV A Č .  KZ / N / 1 71 2 / 20 17  
uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s § 51 a 607 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 271/131217 
bod 10. na základe § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

medzi zmluvnými stranami: 
 
Predávajúci: Mesto Nové Zámky 
 Sídlo: Hlavné nám. č.10, 940 02 Nové Zámky 
 IČO: 00 309 150 
 DIČ: 2021060756 
 Zastúpený: Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky 
 Číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172 
 BIC:SUBASKBX 
 Zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení    
 neskorších predpisov 
  (ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci:  AMV Slovakia, s.r.o.   
                    IČO: 00 616 931  
 Sídlo: Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky 
 DIČ: 2021051934 
    IČ DPH: SK 2021051934 
 Zastúpený:  Maroš  Višňovský, konateľ 
            Ing.   Andrej   Višňovský, konateľ  

 Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje     
 konateľ.                     

    Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 3457/N 
  (ďalej len „kupujúci“)  
 
 

Čl. I. 
Predmet prevodu a účel zmluvy 

1.1. Predávajúci je výlučný vlastník nehnuteľností – pozemkov parc. č. 6014/15 ostatné 
plochy o výmere 12817 m2, parc. č. 6014/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11114 
m2, parc. č. 6014/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14315 m2, parc. č. 6014/18  
ostatné plochy o výmere 4252 m2, parc. č. 6103/1 ostatné plochy o výmere 51292 m2, parc. 
č. 6103/2 orná pôda o výmere 12016 m2, parc. č. 6103/3 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 5287 m2, parc. č. 6103/7  zastavaná plocha a nádvorie o výmere   413 m2, parc. č. 
6103/8  zastavaná plocha a nádvorie o výmere   139 m2, parc. č. 6103/4 orná pôda o výmere 
1283 m2, parc. č. 6110/2 ostatné plochy o výmere 306 m2 vedených na LV 1 pre katastrálne 
územie Nové Zámky v registri „C“ KN, pozemku parc. č. 5156/5   vinica  o výmere  519 m2, 
vedená na LV 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „E“ KN, a stavieb so 
súpisným číslom 5774 popis stavby Údržbárska dielna, vedenej na LV č. 1 pre kat. územie 
Nové Zámky na vyššie uvedenej parc. č. 6103/7 a  so súpisným číslom  5775 popis stavby 
Soc. Prev. Budova, vedenej na LV č. 1 pre kat. územie Nové Zámky na vyššie uvedenej 
parc. č. 6103/8 (ďalej len „parc. č. 6014/15“, „parc. č. 6014/16“, „parc. č. 6014/17“, „parc. č. 
6014/18“, „parc. č. 6103/1“, „parc. č. 6103/2“, „parc. č. 6103/3“, „parc. č. 6103/7“, „parc. č. 
6103/8“, „parc. č. 6103/4“, „parc. č. 6110/2“, „parc. č. 5156/5“, „stavba 5774“, „stavba 
5775“). 
1.2. V zmysle Geometrického plánu č. 52/2017 zo dňa 9.1.2018 „na oddelenie pozemku, 
parc. č. 6014/28 vyhotoveným geodetom Ing. Vincentom Bujdákom, IČO: 14087138, 
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Nových Zámkoch  pod číslom 58/18 
dňa 26.01.2018, vznikla parcela č. 6014/28 ostatné plochy o výmere 1457 m2 (ďalej len 
„parc. č. 6014/28“) odčlenením od parc. č. 6014/15, čím sa jej výmera zmenšila na 1360 m2  
1.3. V zmysle Geometrického plánu č. 54/2017 zo dňa 9.1.2018 „na oddelenie pozemku, 
parc. č. 6014/29, 6014/30 vyhotoveným geodetom Ing. Vincentom Bujdákom, IČO: 
14087138, overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Nových Zámkoch  pod 
číslom 59/2018 dňa 26.1.2018, vznikli : 
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• parcela č. 6014/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4550 m2 (ďalej len „parc. 
č. 6014/29“) odčlenením od parc. č. 6014/16 čím sa jej výmera zmenšila na 6564 m2  

• parcela č. 6014/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4060 m2 (ďalej len „parc. 
č. 6014/30“) odčlenením od parc. č. 6014/17 čím sa jej výmera zmenšila na 1255 m2  

Geometrické plány uvedené v bodoch 1.2. a 1.3. tejto zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 
1.4. Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Nové Zámky zapísané na list vlastníctva č. 1 :  
parcely registra „C“ KN evidované na katastrálnej mape:   
novovytvorená parc. č. 6014/28 ostatné plochy vo výmere 1457 m2, 
novovytvorená parc. č. 6014/29 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4550 m2, 
novovytvorená parc. č. 6014/30 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4060 m2, 
parc. č. 6014/18 ostatné plochy vo výmere 4252 m2, 
parc. č. 6103/1 ostatné plochy vo výmere 51292 m2, 
parc. č. 6103/2 orná pôda vo výmere 12016 m2, 
parc. č. 6103/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5287 m2, 
parc. č. 6103/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 413 m2, 
parc. č. 6103/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m2, 
parc. č. 6103/4 orná pôda vo výmere 1283 m2, 
parc. č. 6110/2 ostatné plochy vo výmere 306 m2, 
a stavby :  
stavba – ÚDRŽBÁRSKA DIEĽŇA so súpisným číslom 5774 postavená na parcele č.6103/7, 
stavba – SOC.PREV.BUDOVA so súpisným číslom 5775 postavená na parcele č.6103/8,   
a na liste vlastníctva č.12161: 
parcely registra E evidované na mape  určeného operátu:   
parc. č. 5156/5 vinice vo výmere 519 m2 (ďalej len „predmet prevodu“). 
1.5. Účelom tejto zmluvy je previesť vlastnícke právo k pozemkom a tým umožniť 
kupujúcemu vybudovať  priemyselný park pre investorov a testovaciu  pretekársku dráhu so 
zázemím pre motokáry, motorky a malé autá s tým, že kupujúci odstráni environmentálnu 
záťaž na predmete prevodu a vybuduje cestnú komunikáciu, inžinierske siete a ďalšie 
príslušenstvo k potrebnej infraštruktúre, tak aby bol vybudovaný plnohodnotný priemyselný 
park.  
1.6. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach uvedených v článku 1.4. tejto zmluvy 
sa žiadny nebezpečný odpad definovaný najmä v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. 
decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú.v. EÚ L 365, 19.12.2014), 
nenachádza. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom prevodu 
neviaznu žiadne právne ani faktické vady, dlhy, vecné bremená, ani akékoľvek  iné práva 
tretích osôb okrem práva z nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou PROSPECT, spol. 
s.r.o., IČO:34107100,  ktorá bola vypovedaná s tým, že nájom sa skončí 30.6.2018.  
1.7. Predávajúci súčasne vyhlasuje, že všetky parcely s druhom  pozemku orná pôda 
v skutočnosti sú určené na iné ako poľnohospodárske využitie, doklad o tom je súčasťou 
tejto zmluvy. Súčasne predávajúci vyhlasuje, že tieto pozemky nie sú v nájme tretích osôb.  

 
Čl. II. 

Prevod vlastníckeho práva 
2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a prevádza na kupujúceho vlastnícke právo 
k predmetu prevodu v celosti a kupujúci ho kupuje do výlučného vlastníctva  a zaväzuje sa 
zaň predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.  

 
Čl. III. 

Kúpna cena  
3.1. Kúpna cena predmetu prevodu bola určená ako súčin výmery prevádzaných 
pozemkov v metroch štvorcových a jedného eura, čiže 1,-€/m2. 
 
3.2. Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje výmeru 95574 m2. Kúpna cena 
predmetu prevodu predstavuje sumu vo výške 95.574,- € (slovom deväťdesiatpäť tisíc 
päťstosedemdesiatštyri eur), ktorú kupujúci zaplatí predávajúcemu prevodom na účet číslo 
SK25 0200 0000 0001 7482 0172 vedený v spoločnosti VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky,  do 
30 dní od podpísania tejto zmluvy. 
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Čl. IV. 

Povinnosti kupujúceho, právo spätnej kúpy a odstúpenie od zmluvy 
4.1. Kupujúci sa zaväzuje, že:  

a) na vlastné náklady zabezpečí odstránenie environmentálnej záťaže na predmete 
prevodu, pokiaľ ju nevyužije v rámci stavebných prác svojho investičného zámeru na 
predmete prevodu,  

b) zabezpečí vyhotovenie všetkej územnoplánovacej dokumentácie, včítane všetkých 
projektov a iných dokumentov potrebných na účely stavebného a územného konania, 
pre potreby vybudovania priemyselného parku, 

c) vybuduje cestnú komunikáciu a inžinierske siete tak aby bol vybudovaný 
plnohodnotný priemyselný park a to do troch rokov od podpísania kúpnej zmluvy, 

d) zároveň umožní umiestnenie ďalších investorov vo vybudovanom priemyselnom 
parku formou prenájmu resp. obdobného užívacieho práva, alebo formou predaja 
nehnuteľnosti po predchádzajúcom súhlase predávajúceho.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 607 Občianskeho zákonníka na práve spätnej 
kúpy predmetu prevodu za kúpnu cenu určenú ako súčin výmery prevádzaných pozemkov 
v metroch štvorcových a jedného eura, čiže 1,-€/m2 pre prípad, ak kupujúci po uplynutí 3  
rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nesplní podmienky uvedené v bode 4.1. písm. a), b), c) 
tejto zmluvy. 
4.3. Právo spätnej kúpy si je predávajúci povinný uplatniť písomnou formou doručenou na 
známu adresu najneskôr do pol roka od rozhodujúcej skutočnosti uvedenej v bode 4.2. tejto 
zmluvy. V prípade, ak druhá strana nebude zastihnutá na tejto adrese, alebo zásielku na 
danej adrese odmietne prevziať alebo inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa 
považuje deň, keď bol pokus o doručenie vykonaný. 
4.4. V prípade, ak kupujúci po uplynutí 7 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nesplní 
podmienku uvedenú v bode 4.1. písm. c) tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 30.000,-€.   
4.5. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak:  

a) kupujúci  prevedie na tretiu osobu/osoby vlastnícke právo  bez toho, že by  
preniesol na ňu všetky povinnosti v zmysle tejto kúpnej zmluvy,  

b) kupujúci zmarí účel tejto zmluvy, 
c) kupujúci podstatným spôsobom a bez súhlasu predávajúceho zmení účel 

výstavby. Zmluvné strany sa dohodli, že sú  dovolené zmeny účelu výstavby na  
predmete prevodu len v rámci platného územného plánu.  

4.6. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením kupujúcemu na známu adresu. V prípade, 
ak druhá strana nebude zastihnutá na tejto adrese, alebo zásielku na danej adrese odmietne 
prevziať alebo inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus o 
doručenie vykonaný. 
4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť 
v prípade, ak :  

a) vyhlásenie predávajúceho  uvedené v bode 1.6. sa preukáže ako nepravdivé,  
b) príslušný katastrálny odbor zamietne návrh na vklad kupujúceho ako vlastníka 

pozemkov do katastra nehnuteľností a voči rozhodnutiu nebudú žiadne opravné 
prostriedky. 

4.8. Vzhľadom na dohodnuté právo spätnej kúpy, nie je reálne možné, aby došlo pred 
uplynutím doby dohodnutého práva spätnej kúpy k prevodu pozemkov uvedených v článku 
1.4. tejto zmluvy na tretie osoby. Zmluvné strany sa preto dohodli, že kupujúci je oprávnený 
do doby splnenia podmienok uvedených v bode 4.1. tejto zmluvy uzatvoriť zmluvy 
o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv so záujemcami o pozemok v budúcom priemyselnom 
parku, ktorý bude ležať na predmete prevodu podľa tejto zmluvy. 
 
4.9. Zmluvné strany sú si v prípade odstúpenia od zmluvy povinné vrátiť navzájom všetky 
plnenia, ktoré na základe tejto zmluvy získali do 7 pracovných dní od účinnosti odstúpenia od 
zmluvy, pokiaľ v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak zánik tejto zmluvy nastane po 
rozhodnutí príslušného správneho orgánu o povolení vkladu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, je kupujúci povinný do 7 dní od 
zániku tejto zmluvy uskutočniť právne úkony potrebné k obnoveniu vlastníckeho práva 
predávajúceho k nehnuteľnosti (napr. vydanie písomného súhlasu s odstúpením od zmluvy 
s úradne overeným podpisom kupujúceho) a predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu v 
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celosti kupujúcemu v lehote 7 dní od odstúpenia od zmluvy a  uhradiť kupujúcemu všetky 
preukázané výdavky vynaložené kupujúcim na predmete prevodu. Kupujúci je zároveň 
povinný v rovnakej lehote bezodplatne zabezpečiť výmaz všetkých tiarch z katastra 
nehnuteľnosti zriadených vo vzťahu k nehnuteľnosti kupujúcim alebo v prospech kupujúceho. 

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že do troch dní od zaplatenia kúpnej ceny podá 
predávajúci návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu na katastrálny odbor 
Okresného úradu Nové Zámky s tým, že všetky výdavky spojené s vkladom vlastníckeho 
práva na základe tejto zmluvy zaplatí so zavkladovaním vlastníckeho práva hradí kupujúci. 
5.2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu viaznu práva tretích osôb zapísané 
v časti „C“ LV č. 1nasledovne: 
„Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe 
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. IČO36 361 518 so 
sídlom Čulenova 6, Bratislava podľa geom. plánu č. 45961581 - 111/11 na pozemku s 
parcelným číslom 6103/1, 6103/4, 6103/2, 6014/17, 6014/16 týkajúce sa 
elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8850 na trase Rz Elektrosvit Nové 
Zámky - Rz Štúrovo a vedenie číslo 8848 na trase Rz Nové Zámky - Rz Elektrosvit Nové 
Zámky - Z 3160/12 zo dňa 28.5.2012“ 
5.3. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu viaznu práva tretích osôb zapísané 
v časti „C“ LV č. 12161 nasledovne: 
„Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe 
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. IČO36 361 518 so 
sídlom Čulenova 6, Bratislava podľa geom. plánu č. 45961581 - 111/11 na pozemku s 
parcelným číslom 5151/4, 5156/5 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV 
vedenie č. 8850 na trase Rz Elektrosvit Nové Zámky - Rz Štúrovo a vedenie číslo 8848 na 
trase Rz Nové Zámky - Rz Elektrosvit Nové Zámky - Z 3160/12 zo dňa 28.5.2012“ 
5.4. Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočným stavom predmetu prevodu 
miestnou ohliadkou. 
5.5. V prípade, že v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva dôjde z akéhokoľvek 
dôvodu k prerušeniu konania, zmluvné strany sa zaväzujú na základe vzájomnej dohody 
predložiť patričné doklady, resp. vypracovať dodatok k tejto zmluve a návrhu na vklad za 
účelom odstránenia nedostatkov tejto zmluvy i návrhu na vklad. 
5.6. Deň povolenia vkladu katastrálnym odborom OÚ Nové Zámky sa považuje za deň 
odovzdania nehnuteľnosti. 
5.7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s právnou silou originálu. Dve 
vyhotovenia sa použijú pre účely katastrálneho odboru OÚ Nové Zámky. Dve dostane 
predávajúci a dve kupujúci. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a 
ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva nadobúda 
účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia a platnosť dňom jej 
podpísania posledným účastníkom tejto zmluvy. 
5.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav 
ich vôle bol slobodný a vážny, zrozumiteľný a určitý,  doslovné znenie tejto zmluvy je s ich 
prejavom vôle v úplnom súlade. Ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 
 
 
V Nových Zámkoch dňa .........................  V Nových Zámkoch dňa ..................... 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________________ 
  Za AMV Slovakia, s.r.o.        Za mesto Nové Zámky 
  Maroš Višňovský         Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 
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V Nových Zámkoch dňa .........................   
 
 
 
 
________________________ 
Za AMV Slovakia, s.r.o. 
Ing. Andrej Višňovský 


