
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzatvorend podľa $ 50a a nasl. zákoną č. 10/]964 Zb. občianskeho zákonníkav znení neskorších

predpisov

medzi

Budricim predávajricim :

Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:

lrvalý pobyt:
Císlo oP:
Tel./e-mail:

Juraj Konĺaľ
Koniaľ

//l,Lĺĺřll'lľ/'í'ĺ

v ďalšom texte len ',buduci 
predávajúci"

Budrĺcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastupený: JUDr. Ľubomírom Golisom, pńmátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDľ. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby aĺozvojamesta
lČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533I5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka'

Stred 178
023 54 Turzovka

d'aĺej len ,,budĺlci kupujtłci"

za nasledovných podmienok

čHnok l.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
uľčeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pn IIl541
aIU48] _ Vyšný Koniec - Semeteš"' ktorej stavebným zámeromje vybudovanie chodníka
popri ceste IIl54l aIU487.

v
Clánok II.

Všeobecné ustanovenĺa.

1. Budúci predávajúci je podielov,ým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné
číslo:

o paľcela CKN 3768 _zastavané plochy a nádvoria o výmere 845 m2, LV k danej
nehnuteľnosti nezaložený, ktorá je z ěasti identická do paľcely EKN 3814
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o výmęre 13 m2, druh pozemku: trvalý trtxny poľast, v spoluvlasi'-
podiele pod 82 v 116,Lv ě.5219

v zastavanomuzemímesta Turzovka, ktoré sa nachádzajuv katastrálnom území Tuľzovka' obce
Turzovka, vedenom v katastri nehnuteľností okľesným úľadom Čadca, katastľálnyľn odboľom
LVč.5219.
2. Budúci pľedávajúci a budúci kupujúci sa zavđzujll, že po splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrÚ do vydania kolaudačného rozhođnutia alebo

najneskôľ đo 31.12.2021 kúpnu zmluvu, ktoĘ predmetom bude kupa nehnuteľností uvedených
v článku III. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve a ktoľej obsah bude zodpovedať minimálne

náleŽitostiam dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

čhnok III.
Pľedmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kúpy bude vymedzená časť nehnutel'nosti uvedených v článku II tejto
zmluvy o budúcej kupnej zmluvy, ktoré sa ĺachádzajű v katastľálnom území Tuľzovka,
obce Ťurzovka, vedený v katastri nehnuteľností okĺesným úradom Čadca,katastrálnym
odborom na LV č,.5219:

o parcela CKN 3768 _zastavanéplochy a nádvoria o výmere 845 m2, LV k danej
nehnuteľnosti nęzaloŽený, ktorá je z časti identická do parcely EKN 3814
o výmere 13 mŻ, druh pozemku: trvalý trávny porast, v spoluvlastníckom
podiele pod 82 v 116, pľedbeŽný ztlbęr pozenú<v2 m2

Ro z s ah záb eru bude upresnený pore alízaěným geo d eti ckým zamer anim stavby.
2. Účelom budúcej kúpy pozemku je zabezpečenie realizácie stavebných úprav

aprevádzkovanie stavby v zmysle projektovej dokumentácie s nŁvom,,Chodník pri IV541

aII/487 _ Vyšný Koniec - Semeteš"' vypľacovanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova
7'77 Čadca

3. Súčasné pľávne vďahy ako súčasť Zm|uvy o buđúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovľozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkľes záberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

ČHnok IV.
obsah budúcej kripnej zmluvy.

1. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za cęnu stanovenú znaleck;ým
posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budúcej kupy vymedzený v článku III. bod 1.

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, ato na účel vymedzený v ělánku III.

bodŻ. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.
2. Budúci kupujúci pľijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho ýuěného

vlastníctva.
3. Kúpna cena pozemku bude stanovená znaleckýľn posudkom, ktoý dá vypľacovať kupujúci

na vlastné naklady.
4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do

katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa

prźxa a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.
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.4é strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho prźlvapredloŽí budúci kupujúci
,.esnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôi do li dní po uzavreti [ĺpne3

zmluvy.
o. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od đoruěenia rozhodnutia

o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná prevodným príkazom na účet predávajúceho, poštovou poukáŽkou na adľesu
budúceho pľedávajúceho uvedenuv záhlavi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo

lYPlatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.
7. Dalšie, v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluvenedefinovanévzájomnéprźlvaapovinnosti

alebo tu v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bliŽšie
nekonkľetizované vzájomné práva a povinnosti budúceho predávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špeciťrkované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čHnot V.
osobitné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušnýchtlzemných a stavebných povolení potrebných prerealizáciu diela,
- s vypľacovaním porealizačného geometrického plánu na pľedmetný pozemok a jeho

plnohodnotn;im zápisom do katastra nehnuteľnosti.
2. Dalej Budúci pľedávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými prácami,

inžinierskou činnost'ou arealizäciou stavby,,Chodník pťlII154I aIIl487 - Vyšný Koniec
- Semeteš", so vstupom na pozemok azäroveň' dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho
organizačným zložkam so spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese
smerujúcom k prevodu vlastníckeho práva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sa zavđzuje, že neuzavrie žiadnu takú zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previest' Nehnutelhosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako
Budúceho kupujúceho (ďalej len ,,Tľetia osoba"),

- ktorou by sa zaviazaluzavneť zmluw o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,
inou ako Mesto Tuľzovka,

4. Budúci predávajúci sazaväzuje, Že Nehnuteľnosti neza|oži, ani inak nezaťaŽi vprospech
Tľetej osoby,

5. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zm|uvných strán, práva a povinnosti z tejto Zm|uvy
prechádzajú na jeho pľávneho násfupcu (dedičov).

6. Budúci kupujúci sa zavänlje, Že vyhotoví porealizačný geometrický plán, znalecký
posudok, kupne zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka azárovęťluhradí poplatok za
vklad do katastľa nehnuteľnosti.

7. Budúci kupujúci uhľadí budúcemu pľedávajúcemu náklady na overenie a poštovné,
prípadne ostatné nfülady, ktoré môŽu vzniknriť s prevodom nehnuteľnosti, resp. pođpisom
tejto zmluvy.

8. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanyrni
úkonmi súvisiacimi so zmenou kultury pozemku.

9. Iné práva a povinnosti nedeÍinované v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve, ktoré neboli
bliŽšie konkretizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných
strán doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

10. Zmluvné strany pľehlasujú, že sű vzź|omne oboznámení s pľávn5rm i faktickým stavom
nehnuteľností, ktoý zahÍňa vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené žiadnym vecným
bľemenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami (napr. súdnyn alebo
iným spoľom), ani zmluvným vďahom alebo dohodou s treťou osobou, či uŽ písomnou
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alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo budri-
kupujúceho.

11. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou
verejnopľospešnej stavby ,,Chodník pri II/541 aIIl487 - Vyšný Koniec - Semeteš"
minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim
kupujúcim.

Clánok VI.
Zá*erečné ustanovenĺa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvęk Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej foľme, pričom platnými a účinnými sa stanú až' po ich podpise
oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvapodlieha na stľane kupujúceho schváleniu mestsĘýłn zastupiteľstvom a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia zmluvypodľa $ 47azákonač:.4011,964Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov a $ 5a zákona č. 21Il2000Z.z'
o slobodnom prístupe k infoľmáciám v platnom znení'.

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveníach' pričom
buđúci predávajúci obdrŽí po 1 fieden) originál abudúci kupujúci obdrží 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona ě. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺení neskorších
pľedpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona č,. 122/2073 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektoqich zákonov v zneni neskorších predpisov, pĺedávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy.

ó. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť

nadobúđa dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v

súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. oběiaĺsky zákonník v znení neskorších pľeđpisov,

ktoľým sa menia a dopÍĺajú niektoré zźlkony.

7. Zm|uvné stľany ěestne pľehlasujú, že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola uľobená

slobodne avážĺe, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, jej obsahu v plnom ľozsahu porozumeli aĺa znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

i ł '1-?c' 'i<V Turzovke, dňa ..lí...........'.....,-

Budúci pľedávajúci r\i[5TO IURZOI'I(A

023 54
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Budúci kupujúci
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Juľaj JUDr. Ľub
mesta


