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Vec 

OTVORENÝ LIST  PRIMÁTOROVI MESTA  

 

Dňa 15.03.2018 Mesto Nové Zámky uzatvorilo zmluvu na predaj pozemkov 

nachádzajúcich sa na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch za mimoriadne výhodnú 

cenu 1 EUR za m2.Na takmer 10 hektárovom pozemku sa kupujúci, spoločnosť AMV 

Slovakia s.r.o. zaviazala, že do 3 rokov: 

 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. 

Ak tieto záväzky kupujúci nesplní, môže Mesto Nové Zámky uplatniť právo spätnej 

kúpy rovnako za 1 EUR za m2. 

Dňa 21.4.2021 prebehlo na Dvorskej ceste na pozemkoch, kde už mal v týchto dňoch 

stáť plnohodnotný priemyselný park pracovné stretnutie zástupcov Mesta Nové 

Zámky a súčasným majiteľom pozemkov - spoločnosti AMV Slovakia s.r.o 

Na tomto stretnutí odznelo, že majiteľ predmetných pozemkov nemá vhodných 

investorov a rovnako nijak nepokročil v budovaní motokárového okruhu, ktorý mal 

byť umiestnený na časti pozemku. Máme zato, že  zo 4 bodov ku ktorým sa zmluvne 

zaviazal je po 3 rokoch splnený len jeden a to, že odstránil environmentálnu záťaž 

z predmetného pozemku. 



Čas na spätné odkúpenie týchto pozemkov Mestom Nové Zámky však podľa zmluvy 

uplynie v septembri tohto roka. Následne už  naše mesto  na tieto pozemky s rozlohou 

95 574 m2 odkúpené za 1 EUR / m2 stratí dosah. 

Mimoriadne výhodná kúpna cena bola zastupiteľstvom v roku 2018 odsúhlasená 

z dôvodu, že všetci v dobrej viere predpokladali, že investor svoje záväzky do bodky 

splní a nestane sa to, čo sa stalo v prípade malej vodnej elektrárne na Zúgove. Investor 

zo skupiny AMV  mal povinnosť v celej šírke a dĺžke obnoviť príjazdovú 

komunikáciu, ktorá slúžila na zásobovanie stavby elektrárne. Zdevastovanie tejto cesty 

a jej ne-obnovu cítia obyvatelia spolu so zníženým komfortom bývania v tejto 

záhradkárskej osade dodnes. 

Čas plynie. Do zasadnutia MsZ, ktoré ste zvolal na 26.5.2021 ste tento bod iniciatívne 

nezaradil. Žiadame Vás preto, aby ste čím skôr  do programu najbližšieho zasadnutia 

zaradil opätovne tento bod, ktorý sa na zasadnutí prejednával už dňa 21.03.2021 pod 

názvom „25/4 Uplatnenie práva spätnej kúpy“. Výsledkom bolo neschválenie, resp. 

neuplatnenie tohto práva a veľká časť poslancov sa zdržala hlasovania. 

Sme presvedčení, že po uvedenom pracovnom stretnutí, by už postoje kolegov mohli 

byť jasnejšie. Je nutné nájsť riešenie. Nie je v záujme obyvateľov tohto mesta, aby bol 

investor  vyviazaný zo všetkých záväzkov a mesto  prišlo takýmto spôsobom o ďalší 

pozemok bez toho, aby bolo jasné čo sa s ním bude diať! 

Preto Vás v mene občanov, voličov žiadame, aby ste konali! 
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