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KÚPNA ZMLUVA 

uzatvore11á podľ 11 § 588 a 11asl. Občianskeho záko111Zíka v platnom z11e11í 

medzi zmluvnými stranami: 

na jednej strane 

Mesto Sereď 
IČO: 306 169 
Zastúpené: Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta 
Bankové spojenie: VÚB Galanta, expoz. Sereď 
Číslo účtu: 22 123 132/0200 

(ďalej len predávajúci) 

a 

na druhej strane: 
Obchodné meno spoločnosti: Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
Sídlo spoločnosti: Leškova 9/a,8 l l 04 Bratislava 
IČO: 35 793 783 
DIČ: 0035 793 783/600 

Zapísaná v Obchodnom re~;istri Olaesného súdu Bratislava I, v odd: Sr, vl.č: 492/B 
zastúpená: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 

Janom Siersom 
Ing. Štefanom Simonom 

( ďalej len kupujúci ) 

1. 
Predmet zmluvy 

l. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sereď, zapísaného v katastri nehnuteľností na 
Katastrálnom úráde v Trnave, Správe katastra Galanta na liste vlastníctva č. 591 a 4806 
nasledovne: 

Parcelné číslo 

3063/1 
929/2 

Výmera/ m2 

24562 
25613 

druh pozemku 

ostatné plochy 
zastavané plochy 

Svoje vlastnícke právo pn:ukazuje listami vlastníctva číslo 591 a 4806 zo dňa 15.11.2002, 
vydanými Katastrálnym úndom v Trnave, Správa katastra Galanta, ktoré tvoria príloha č. 1 a 
2 tejto zmluvy. 
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~ 2. Geometrickým plánom č. 207/2002 zo dňa 18.11.2002, 
•Yo onzorciom Galanta, úradne overeným dňa 27.11.2002, bola 

vorená nová parcela, ktorá je predmetom prevodu: 

vyhotoveným GEODET 
z horeuvedených parciel 

Parcelné číslo Výme:ra I m2 c'ruh pozemku 

3063/127 5288 zastavané plochy 

Geometrický plán č. 207/2002 zo dňa 18.11.2002, tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

3. Predmet zmluvy bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 241/2002 zo dňa 2.12.2002, 
vypracovaným pánom Ing. Ka.milom Chovancom, znalec m pre záldad:ný odbor 
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, oc;eňovanie stavebných 
prác, zapísaným v zozname znalcov Krajského súdu v Trnave pod evidenčným číslo 20019, 
ktorý tvorí príloha č. 4 tejto zmluvy. 

4. Podľa znaleckého posudku číslo 241/2002 zo dňa 2.12.2002, predstavuje cena pozemku 
v celkovej výmere 5288 m2, stanovená ku dňu ocenenia, čiastku 1 615 360,- Sk (slovom 
jeden milión šesťstopäťnásťtisíc tristošesťdesiat slovenských korún). 

5. Nehnuteľnosť - pozemok, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy je zrejmý z priloženej 
kópie geometrického plánu č. 207/2002 zo dňa 18.11.2002, kde je ohr'}ničený „červenou 
farbou", pričom kópia geometrického plánu tvorí č. 3 tejto zmluvy. 

6. Predmet prevodu sa kupujúci zaväzuje využiť výlučne na účel realizácie stavby štandardnej 
jednopodlažnej predajne potravín a tovam dennej potreby Lidl a parkovacích miest 
v zmysle projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

II. 
Kúpna cena 

Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v článku I. ods. 2 tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý 
túto kupuje a preberá do výlučného vlastníctva za vzájomne doho foutú kúpnu cenu vo výške 
1000,- Sk/m2 t.j. celkom za 5288 m2 predstavuje kúpna cena sumu vo výške 5 288 OOO,- Sk 
(slovom päť miliónov dvestoosemdesiatosemtisíc slovenských korún) . 
Dohodnutá výška kúpnej ceny ~ohľadňuje pripravované, dohodnuté a vynútené investície 
dohodnuté touto zmluvou. 

m. 
Spôsob pHatby a splatnosť kúpnej ceny 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zabezpečí na dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5 288 
OOO,- Sk (slovom päť miliónov dvestoosemdesiatose1J1tisíc slovenských korún) vystavenie 
neodvolateľného dokumentárneho akreditívu v prospech účtu pred.ivajúceho vedeného v 
VÚB Galanta, expoz. Sereď, č.ú. 22 123 132/0200, do 15 pracovných dní po podpise tejto 
kúpnej zmluvy. 

2. Podmienkou uvoľnenia kúpnej ceny predávajúcemu spôsobom vymedzeným v bode 
l. tohto Článku je predloženie nasledujúcich dokladov banke: 
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Originál kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Príkazcom /kupujúcim/ a Oprávneným/ 
predávajúcim/, podpísanej oboma zmluvnými stranami, opatrenej vkladovou pečiatkou 
Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra Galanta s poznámkou, že rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť a nastali právne účink.-y, opatrenej okrúhlou pečiatkou 

Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra Galanta so 5tátnym znakom Slovenská 
republika. 

bi Výpis listu vlastníctva vystavený Katastrálnym úradom v Trnave, Správa katastra Galanta 
použiteľný pre právne úkony, na ktorom bude uvedené: 

Časť A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcelné číslo Výmera I m2 druh pozemku 

3063/127 5288 zastavané plochy 

Časť B: VLASTNÍCI 
LIDL Slovenská republika, v.o.s. 
Lešková 9/A Bratislava, IČO: 35 793 783, Podiel 1/1 

Časť C: ŤARCHY: Bez zápisu alebo bez zmeny 

Poznámky: 
Bez zápisu alebo bez zmeny 

IV. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

a prevod vlast:nickeho práva 

l. Predávajúci nehnuteľnosť - pozemok, ktorý je predmetom zmluvy podľa tejto Kúpnej 
zmluvy odovzdáva do dispozície kupujúceho dňom podpísania Kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti - pozemku dňom rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, vydaného Katastrálnym 
úradom v Trnave, Správa katastra Galanta. 

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá predávajúci do 10 dní, po 
písomnom oznámení banky predávajúcemu, o skutočnosti zriadenia dokumentárneho 
alcreditívu špecifikovaného v Čl. III odst. 1 tejto zmluvy. 

v. 
Prehlásenia a záväzky zlhluvných strán 

l. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosť - pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, je 
jeho výlučným vlastníctvom aje oprávnený s nehnuteľnosťm· zmluvne nakladať a súhlasí 
s tým, aby vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti bolo na základe tejto Kúpnej 
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zmluvy prevedené na kupujúceho vkladom do katastra nehnuteľností vedeného 
atastrálnym úradom v Trnave, Správa katastra Galanta. ~~~~ o 

v~ 
~\ ,... '!;!, redávajúci prehlasuje, že na predmete zmluvy, neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, 

~ 
vecné bremená, predkupné práva, práva nájmu ani iné nároky tretích osôb. 

3. Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne environmentálne škody týkajúce sa 
predmetu zmluvy ( s výnimkou drevín), najmä znečistenie pcdy a podzemných vôd (napr. 
ťažkými kovmi, kyselinami, zásadami, rozpúšťadlami, azbes1 om, halogenizovanými alebo 
aromatizovanýrni uhl'ovodíkrni, rádioaktívnym zamorením), že na pozemku nie sú 
vysadené žiadne poľnohospodárske kultúry, že sa nenachádza v oblasti. seizmickej aktivity 
ani v oblasti povodru, že na ne nevplývajú žiadne imisie a žiareni;;i. škodia~e životnému 
prostrediu (napr. : rádioaktívne žíarenie) a že mu nie sú známe žiadne neviditeľné a skryté 
nedostatky, ani žiadne nariadenia, príkazy a obmedzenia, vyplývajúce z 
právnych preqpisov platných v SR a/alebo ·-vyplývajúce z rnzhodnutí štát.nych orgánov 
slovenskej republiky, ktoré by bránili nerušenému užívaniu p•)zemku v súvislosti s účelom 
predpokladaným v tejto Kúpnej zmluve (prevádzkovaniu predajne potravín a tovaru 
dennej potreby). 

V prípade, že proti predávajúcemu sú uplatiíované sankcie (pokuty) suv1s1ace 
s predchádzajúcimi environmentálnymi škodami, predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 
vydania stavebného povolenia kupujúceho od takejto záťaže 03lobodiť . . 

4. Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známa žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by 
si mohla uplatňovať nárok na predmet zmluvy alebo jeho časť, z akéhokoľvek právneho 
titulu a že jeho vlastnícke právo nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia 
alebo exekučného konania. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že do dňa prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na 
kupujúceho predmet kúpy ani jeho časť neprevedie do vlastníctva inej osoby nezaťaží, 
nezriadi vecné bremená alebo iné práva v prospech tretích osôb. 

6. Predávajúci prehlasuje, že všetky daňové výmery, súvisiace s vlastníctvom predmetu 
zmluvy boli uhradené a všetky plnenia, doteraz poskytnuté tretími osobami na základe 
zmluvných vzťahov, boli predmetom zdanenia. 

7. Predávajúci vyhlasuje, že prístup k predmetu zmluvy je zabezp·~čený. 

8. Kupujúci prehlasuje, že stav predmetu zmluvy mu je známy z fyzickej obhliadky 
a z popisu v znaleckom posudku uvedenom v Článku I bod 3. tejto Kúpnej zmluvy 
a nehnuteľnosť v tomto stave kupuje. 

9. Predávajúci sa týmto výslovne zaväzuje, ze kupujúceho oc~škodní v celom rozsahu za 
všetky škody a náklady, ktoré mu vzniknú, aJctoré vynalo2í z dôvodu, že. by niektoré 
prehlásenie, súhlas alebo záruka daná predávajúcim v tej to zmluve nebola splnená. 
Kupujúci v prípade, ak prehlásenia predávajúceho nebudú zodpovedať skutočnosti 
a ukážu sa nepravdivými, je oprávnený požadovať od predávajúceho náhradu škody 
a takisto má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. 

10. Kupujúci sa týmto výslovne zaväzuje na vlastné náklady: 
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zrealizovať rekonštrukciu autobusovej stanice s 11 nástupišťami vrátane krytých 
p1ístreškov v počte 11 ks s dopravným napojerúm na ul. Novomestská a štátnu cestu I/62 
v prvej etape t.j. pred zahájením výstavby vlastnej predajne s parkoviskom tak, ako je 
červenou farbou vyznačené na situácii - zastavovací plán, dopravné riešenie, 
vypracovanej 0412002 Ing. St. Chmelom LD - S2, ktorá tvorí prilohu č . 5 tejto zmluvy, 

bi Zabezpečiť realizáciu technického riešenia prevádzky autobusovej stanice počas 
rekonštrukcie autobusovej stanice. 

cl zrealizovať nové zvislé a vodorovné dopravné značenie, konštiukčné úpravy na štátnych 
cestách I/62 a III/5134 tak, ako je vyznačené oranžovou farbo11 na situácií, ktorá tvorí 
prílohu č. S tejto zmluvy, 

dl vybudovať pristupový chodrúk od objektov O-Vl, OV2 po hranicu pozemku ~IDL súbežne 
s parkoviskom a ča~ť prístupového chodníka od miestnej komunikácie oproti bytovému 
domu súp. číslu 3018 tak, ako je vyznačené červenou farbou na situácií, ktorá tvorí 
prílohu č. S tejto zmluvy, 

el zrealizovať prípadné ďalšie nevyhnutné investície vyvolané v rámci stavebného 
konania, prípadne počas realizácie stavby, 

fJ zrealizovať stavby tak, aby boli schopné užívania v súlade s platnou právnou úpravou. 

11. Kupujúci sa zaväzuje umožniť bezplatné užívanie statickej dopravnej plochy pri predajni 
potravín a tovaru dennej potreby LIDL ako parkovisko verejn·~ prístupné. 

12. Kupujúci sa zaväzuje dohodnuté, pripravované a vynútené investície špecifikované 
v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a v čl. V. ods. 1 O tejto zmluvy 
realizované na pozemkoch vo vlastníctve mesta bezodplatne previesť do majetku mesta 
Sereď do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

13 . Kupujúci sa zaväzuje začať výstavbu v priebehu roka 2003. V prípade nedodržania 
terminu začatia výstavby má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

' 

14. Pre prípad nesplnerúa záväzkov kupujúceho uvedených v Čl. V ods. 1 O tejto zmluvy 
v lehote stanovenej právoplatným stavebným povolením na v)1stavbu predmetnej predajne 
Lidl na predmete zmluvy a rekonštrukciu au tobusovej stanice špecifikovanej v čl. V. ods. 
10 a/ tejto zmluvy, kupujúci sa výslovne zaväzuje zaplatil' predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 10 OOO OOO,- Sk (slovom desaťmiliónov slovenských korún) do 10 dní po 
doručení písomnej výzvy zo strany predávajúceho. Výška pokuty bola stanovená 
v nadväznosti na dohodnutú kúpnu cenu, ktorá zohľadňuje pripravované, dohodnuté ako 
i vynútené investície uvedené v tejto zmluve. 

15 . Kupujúci prehlasuje, že disponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov na 
realizáciu pripravovaných, dohodnutých a vynútených investícií v rámci stavby vlastnej -
predajne s parkoviskom a rekonštrukcie autobusovej stanice. 

16. Kupujúci prehlasuje, že nebude požadovať úhradu vynaložených nákladov na realizáciu 
investícií v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy. 
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VI. 
Dane a poplatky 

o veci daní a poplatkov sa zmluvné strany riadia platnou právnou úpravou. 

\-11. 
Spoločné, prechodné a ·~áverečné ustane venia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Predávajúci a kupujúci zhodne prehlasujú, že sa s obsahom Kúpnej zmluvy oboznámili, že 
s ním súhlasia, že Kúpna zmluva bola uzavretá podľa ich prctvej a slobodnej vôle, 
zrozumiteľne, určite a vážne a že nebola uzatvorená v tiesn i am za iných nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom._ 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa pokiaľ je to možné, čo 
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

4. Odpredaj pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy, bol schvál'ený Mestským 
zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 49/2001, 27/2002 a 4/2002, ktoré tvoria prílohu č. 
6, 7 a 8 tejto kúpnej zmluvy. 

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z toho 5 vyhotovení 
je určených pre Katastrálny úrad v Trnave, Správa katastra Galanta na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností, 1 vyhotovenie pre predávajúceho a 2 vyhotovenia pre 
kupujúceho. 

6. Táto Kúpna zmluva je vkladu schopnou listinou, na základe ktorej zapíše Katastrálny úrad 
v Trnave, Správa katastra Galanta na list vlastníctva vlastníka LIDL Slovenská republika 

v.o.s„ Lešková 9/a 811 04 Bratislava, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres 
Galanta, podľa tejto Kúpnej zmluvy nasledovné: 

Časť A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcelné číslo Výmera/ m2 druh pozemku 

3063/127 5288 zastavané plochy 

Časť B: VLASTNÍCI 
LIDL Slovenská republika v.o. s. 
Lešková 9/a, Bratislava, IČO : 35 793 783 , pddiel III 

Časť C: 'TARCHY: bez zápisu 
Poznámky: bez zápisu 
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·o zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom povolenia 
adu vlastníckeho práva Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Galanta. 

8. · ddeliteľnou súčasťou tejt0 Kúpnej zmluvy sú nasledovné pdlohy: 

~íloha č. l List vlastníctva č. 591 zo dňa 15.112002 
Príloha č. 2 List vlastníctva č . 4806 zo dňa 15 .1 1. 2002 
Príloha č. 3 Kópia geometrického plánu č. 207/2002 zo dňa 18.11.2002 
Príloha č. 4 Znalecký posudok č. 241/2002 zo diía 2.12.2002 
Príloha č. 5 Zastavovacia štúdia umiestnenia stavby, situácia-zastavovací 

Príloha č. 6 
Príloha č. 7 
Príloha č. 8 
Príloha č. 9 
Príloha č. 1 O 
Príloha č. 11 

plán, dopravné riešenie, vypracovaná_ 04/2002, Ing. St. Chmelom 
Uznesenie MsZ Sereď č. 49/2001 zo dňa 19.12.2001 
Uznesenie MsZ Sereď č. 27/2002 zo dňa 1~2 .7.2007 

Uznesenie MsZ Sereď č. 4/2002 zo dňa 19.3. 2002 
Zastavovacia štúdia-urníestnenía stavby 
Výpis z OR Lidl Slovenská republika, v. o.s. 
Výpis z OR Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 

V Seredi, dňa ... 1.~ :. tf:.l::: ... ~t?.~"-::' 

Mesto Sereď 
Mgr. Vladimír Vranovič 
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líd! Slovenská republilca v.o.s. 
~eškova 9/a, 311 4 Bratislava 
IGOt/93783 ~•IČ: 5793783/600 

1 
. Iovenská republika, v.o.s. 

Jan Siers 
~I 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
Ing. Štefan Simon 


