
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

uzĺtvretci podfu ! 5)cl občicĺnskeho zakonníka v znení neskorších preclpisov
( d'alej len ,,zmltna")

medzi zmluvnými stranamt

1. Budúcim predávajúcim :

l
(Prima banka Slovensko, a.s., pob. Cadca

Mesto nie je platcom DPH.
(d'aĺej len ,,buduci predcwajúci " aĺebo Mesto)

Ż. Budúcim kupujúcim:

Názov:
Sĺdlo :
Štatutárny orgán :

lČo:
DIČ :
Čĺslo úeru/ IBAN

Názov :

Sídlo :
Štatutámy orgán

ĺČo :

DIČ :
Čísto účtu/IBAN

Mesto Turzovka
Stred 178. 023 54 Turzovka
IUDr' Ľubomír Golis, pńmátor

00 314 331

Ż0Ż05533l5
sK50 5600 0000 0002 0461700Ż

Žilinský samospľávny kraj
Komenského 48, 01 t o9 ŻIIĺna
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

37 808 427

Ż0ŻI6Ż6695
sK48 8180 0000 0070 0050 3670

(d'aĺej ĺen '' buduci kupujúci " atebo ŻSK)

ü

Clánok I.

Úvodné ustanovenia

Budúci predávajúci je ýlučným vlastníkom pozemku s parcelným číslom KN-C č. 382/l -
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoľia, o ľýmere 9820 m2, ktoý je zapísaný na liste

vlastníctva (LĐ č. 134l, vedený Okresným úľadom čadca, katastľálnym odborom,
pre kat. územie Turzovka, obec Turzovka, okľes čadca'

2. Budúci kupujúci na ěasti pozemku v predpokladanej výmereŻ5 m2 z parcely KN-C 382/1 _ druh

pozemku: zastavané plochy a nádvońa, z celkovej ,ýmery 98Ż0 Ń, v k.ú Tuľzovka, plánuje

vybudovať plánovanú stavbu - Rękonštrukciu pôvodného vstupného pńestoru do budovy

S rampou pre imobilných návštevníkov zdravotníckeho zťradęĺia, v rozsahu podl'a projektovej
dokumentácie pre stavębné povolenie, vypracovanej spoločnosťou: RGPROJEKT ŽILINł,
Závodská cesta 4, 010 01 Żi\ina, autorizovaným stavebným inžinierom: Ing' Róbęrtom
Galovičom , pre stavbu pod názvom: ,*Prístupovú plošina s prekrytím pre imobilných pocientov
pred budovou bývalej polikliniky Turzovka, Stred č. 4l" (d'alej len ako stavba)



3. Zrnluvné Strany nra1ú záujem na dohode' aby budúci kupujúci molrol v stavebnom konaní

preukázat' opľávnenie výstavby budúcej stavby : RekonŠtrukciu pôvodného vstupného priestoru

do budovy S rampou pre imobilných návštevníkov zdravotníckelro ztíadenia, v rozsahu podl'a

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spoločnost'ou: RGPROJEKT

Żĺl'ľsł' Závodská cesta 4,010 01 Żljina,autorizovaným stavebným inŽinierom: Ing' Róbeľtom

Galovičorrr , pre stavbu pod názvom: .,Prístupovĺí plošina s prekryÍím pre imobilných pacientov

preĺI butlovou bývulej poliklinik|* Turzovka, StreĺI č.41" (d'alej ako "projekt Stavby") a

pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy o budúcej k-upnej zm]uve'

Touto zm'luvou sa zmluvné Strany dohodli , Że zapodmienok dohodnutých v tejto zmluve uzatvorla

v budúcnosti kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho pľáva

z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho k časti ( novovytvorenému) pozemku

o predpokladanej qýmeľe 25 mŻ, ktoý bude odčlenený z pozemku parc' KN-C ć"38Ż11- druh

pozemku: zastavané p|ochy a nádvoria o výmere 9820 m2, v kat' území Turzovka ' zapísaĺý na

LV č. 1341, vedený oÚ Čadca, katastrálnym odborom, pre obec Turzovka ' 
pre okres Čadca' po

reaiízácíí stavby vzmysle projektu stavby ana záVJade geometrického plánu' Výmera bude

upresnená geometńckým plánom. , (ďatej ien ako ,, buĺlúci predmet kúpy ")'

Clánok II.

Pľedmet zmluvy

Článolĺ III.
Krĺpna cena

Kúpna cena Za budúci predmet laípy bola schválená uznesením Mestského zastupitel'stva

vTurzovke Ć,. I34 -2716 - 2018 zo dňa Ż7'06'2018 abude predstavovať sumu stanovenú na

základe znaIeckého posudku , ktory dá lrypracovať budúci kupujúci' za ce|ý pozemok vymeraný

geometńckým plánom'

Zmluvné Strany sa dohodli, Že hipna cena je splatná najneskôr do 14łich dní odo dňa

nadobudnutia účĺrľrosti kupnej zm]uvy, na účet pľedávajúceho uvedený v záh\aví tejto zmluvy' Pń

platbe pre identiiikáciu uvedie predávajúci variabilný symbol, ktoý oznámi kupujúcemu'

Článok IV.
Lehota na uzavľetie kúpnej zmluvy

Zmluvné strany sa dohod|i, Źe kupnu zmluvu uzavru po súčasnom splnení nasledujúcích

podmienok:

a) Po tom, ako bude budúci predmet kúpy vyme dzený geometricĘm plánom' ktoý bude

overený autorizačne ako aj úradne ( náklady na jeho vyhotovenie a overenie znáša budúci

kupujúci) '
b) Po tom, ako bude vypracovaný znalecký posudok na Stanovęnie hodnoty kúpnej ceny

predmetu budúcej kupy (náklady najeho vyhotovenie znáša budúci kupujúci)'

c) Po tom, ako bude na predaj a lĺipu udelené schválenie (súhlas) Mestského zastupitel'stva

v Turzovke a sclrválenie Zastupitel'stua ŽSK'
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2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavázuju, Źe lelrote do 3

mesiacov od doručenlavýZwjednej zmluvnej Strany druhej zmluvnej Strane na uzavretie kupnej

zmluvy, uzavru kupnu zmluvu, predmetom korej bude Mestským Zastupitel'Stvom V Turzovke

schválený budúci predmet k-py - novovývorený pozemok' ktoý bude odčlenený zpozemku

parc' KN-C č,.38ŻlI - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, z celkovej výmery 9820 m2'

Yyzvať na uzavretie kupnej zmluvy je oprávnená ktorákol'vek zo zm-luvných strán po súčasnom

splnení podmienok uvedených v bode l. tohto článk_u zmluvy'

3. Zmluvné strany sa dohodli' že touto zmluvou sú viazané po dobu 3 ltroch/ rokov odo dlia

úcinnosti tejto zmluvy

4' Za rozvázovaciu podmienku, ktorá má za náslędok zánik tejto zmiuvy sa povaŹuje deň

odmietnutia podpisu kupnej zmJuvy kupujúcim, prípadne neuzavretie kupnej zmluvy

z akélrokol'vek dôvodu na strane kupujúceho.

Článot V.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Budúci predávajúci súhlasí s tým, aby budúci kupujúci predloŽil tuto zmluvu príslušnému

stavebnému úradu pľe potreby stavebného konania' na preukázanie iného práva k pozemku ako

,.budúci predmet kúpy", na ktorom bude vybudovaná budúca stavba : Rekonštrukciu pôvodného

vstupného pńestoru do budovy S rampou pre imobilných návštevníkov zdľavotníckeho znaderia,
v rozsahu podl'a projekovej dokumentácie, lrypracovanej spoločnosťou: RGPROJEKT ŽILINA,
Závodská cesta 4,010 01 Żí\ina, autorizovaným stavebným inŽínierom: Ing' Róbertom Galovičom

, pre stavbu pod názvom: ,.Prístupovĺi plošina s prekrytím pre imobilných pacientov pred
budovou bývalej polikliniky Turzovkĺt, Stred č. 4l" apoŹiadaI o vydanie stavebného povolenia

na výstavbu dotknutej stavby.

2. Budúci kupujúci Sa zaväzuje, Źe bude dodrŽiavat' povinnosti a podmienky uloŽené

v právoplatných rozhodnutiach príslušných správnych orgánov.

3. Budúci kupujúci sa zaväanje, Že bude mesto Tuľzovka věas a vopred informovať o tom, že bolo
lydané stavebné povolenie. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že bude mesto Turzovka včas
informovať o priebehu vykonávania stavebných prác ao ich skončení a predpokladanom začiatku
kolaudačného konania a zač,ati kolaudačného konania'

4- Budúci pľedávajúci si vyhĺadzuje právo slobodne sa vyjadrit'v jeđnotliv,ých správnych konaniach,
ktoré sa va'ahujú alebo súvisia s výstavbou a kolaudáciou stavby, ak bude príslušným správnym
orgánom oslovený ako účastník konania alebo dotknutá osoba (orgán).

5' VšetĘ náklady (najmä náklady na správne poplatĘ a notárske poplatĘ), ktoré vzniknű Ztejto
zmluvy, ako aj z lcupnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou sa zaväzwje znáśať a hradiť budúci
kupujúci.

tr

6 Budúci predávajúci je povinný zďrŹat' sa všetĘch úkonov a konaní smerujúcich k prevodu
predmetu budúcej kupy na tretie osoby aŽ do splne 1ia záväzkov' ktoré pre neho vyplývajú z tejto
zmluvy.



7. Budúci predávajúci má povinnost' :

- Neponúknut'predmet budúcej kupy po dobu trvania tejto zmluvy žiadnej tretej osobe,
- Neuzatvorit' žiadnu zmluw ani nepodpísať iný dokument o prevode vlastníckeho práva

k predmetu budúcej lcupy na tretiu osobu,
- Nleuzatvorit' žiadnu zmlulu o budúcej zmluve prevode vlastníckeho práva k predmetu budúcej

kupy na tretiu osobu

Clánok VI.
Spoločné a záveľečné ustanoyenia

Zm]uvné Stľany podpisorrr tejto zmlur,ry zároveřl potvľdzujú, Že sú oprávnení s jej pľedmetom
disponovat' bez obmedzenía, právny úkon je urobený v predpísanej ťorme, prejalry vôle sú
hodnoverné, dostatočne zrozumitel'né a ich zm]uvná vol'nost' nie je ničím obmedzená.

2. Táto znrluva zavázuje Ą všetĘ osoby , ktoré akýmkol'vek spôsobom vstúpia do práv

a povinností, ktoré pre zm'luvné Strany vyplývajú z tejto zmluvy.

3' Zm]uvĺé Strany sa dohodli, Že všetky listiny, ktoými sa medzi nimi zakladajú, menia alebo
zanikajú práva a povinnosti, si budú doručovať bud' ako poštovné zásielĘ určené do vlastných
ruk alebo osobne. Na doručovanie zásiolok sa vzt'ahujú ustanovenia zákona č,. 16012015 Z. z.

Civilného sporového poriadku v platnom znení o doručovaní súdnych zásielok určených do
vlastných ruk.

4. Touto zmluvou je moŽné menit' len na záhJade písomne uzavretých dodatkov odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.

5. Yďahy v tejto zmluve neupravené sa ńadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka
v platnom znení.

6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č.2l112000 Z.z. oslobodnom prístupe

k inforĺnáciám a o Zmene a doplnení niekoých zákonov v znení neskorších predpisov.

7 . Táto zm]uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia vzmysle ust' $5 azákona ě. 211/2000 Z. z. o slobode
informáciĺ v spojení s ust. $47 a ods. l občianskeho zákonníka v platnom znení.

8' Táto zmluva sa vyhotowje v 4-roch rovnopisoch' dva rovnopisy sú určené pre budúceho
kupujúceho a dva rovnopisy pre budúceho pľedávajúceho.

9' Táto zmluva bola uzavretá slobodne, váŹĺe, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmrenok. Zmluvné Strany jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pńpájajú
svoje podpisy.
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l0. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zrnluvy sú pńlohy.

- Unlesenie č' I 31 -27/6 - 20 l8 MsZ v Turzovke zo dňa 27.06.20l8,

- Výpis z uznesení Zastupiteľstva Żsr, konaného dňa I7.09'2018 , uznesenie č' I5/8,

- Výpis z ĺistu vlastníctva č. I31I vytvorený cez katastrcíIny portal
- Idormatíłna kopia Z műpy vytvorena cez katastralny portal

V Turzovke dňa ...
il' /ĺ, /ĺĺł v Żilĺneđĺa ....'2.9..0ľÍ,.'2ĺ!ĺ0. . . . .

Za budúceho pľedávajriceho : Za budúceho kupujúceho :

J[IDľ. Ľubomír Golis, pľimátor rng. predsedníčka

đl

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik
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UZNESENIE č': 134 - 27ĺ6 _ 2CI18

N,{ESTSKÉ ZAST{JPITEĽSTVO v TURZoVKE

N scHvAĽUJE
Budúci odpredaj časti pozemku cKN č. 3E2/l - druh pozemku: zastavané ptoch,"* a nádvoľia
o predpokladanej výmere Ż5 ĺa2 z celkovej výmery pozemku 9E20 ĺn2, nachádzajúceho sa v mestskej ěasti
Stred, v katastrálnonł ťrzemí Turzovka, zapísaný na LV č. l34t' ktoý je vedený okresnýrn úradom Ćadca'
pre okres Čadca, obec Turzovka, katastiálne úzęrnie Turzovka, za-učetonr výstavby budúcej stavby ,l
Prístupovd plošina s prekrytím ímobĺlných pacientov pred buďovou bývalej poliklÍniky Turzovka, Streĺl
ě.4I" pre źiadatel'a: Žilinský samosprávny kraj, tČo: 37E 08 427, so sídlom: Kornenského č.48,0ll 09
Żĺlĺną podl'a $ 9a) ods. 8, písm' e}Żal<. č' l]87l99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu stanovęnú na zÍlklade znaleckého posudku, ktoý vypracuje na
vlastné náklady tiadateľ, za podmienok:

- Budúci kupujúci vypracuje na vlastné náklady znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty
nehnutelhosti, časti pozemku, ktoý bude predmetom predaja,

- Budúci kupujúci vypľacuje po ukončení stavby porealizačný geometrický plán' autorizačne a úradne
overený, na oddelenie časti pozemku, ktorý' bude predmetom odpredaja,

- Budúci kupujúci bude hradiť správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti

Dôvodom hodný osobitného zreteľaje skutoěnosť, že budúci odpredaj ěasti pozemku bude ĺealizovaný
vprospech verejnoprávnej inštitricie- Żilinský samosprávny kaj, so sídlom Komenského č.48, 0ll 09
Žilina, na úěely zabezpeěenia askvalitnenia služieb občano*, budúcou výstavbou v podobe vybudovania
plošiny pre imobilných pacientov pľed budovou býaĺej polikliniky Turzovka, Stred č.4l. Vzhlbdom
k tomu, Že pôjde o budúci odpredaj ěasti pozemku zanedbatel'nej výmery, mesto Tu|'zovka konštatuje, že
pre męsto Turzovka je predmetná časť pozemku pľebytočná.
Budŕlci kupujúci na vlastné náklady vyhotoví geometrický plán a znalecký posudok'

bez pripomienok

Celkoĺ"ý počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: 13
Prítomní na hlasovanĺ: l3
Fllasovanie ZA: l3, MUDr' Vieľa Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr' Ma*in Bĺrka, JUDr. Radoslav Fĺruška,

Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Kamil Kobolka, Mgľ. Štefan Kompánek, lng. Jała Majtánová,
ĺng' Ptaĺtin lVĺraveę, PaedDr. Eleonóra Nekoľancová, Miľoslav Rejdą Ĺadislav Šteinĺger

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŻ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL; O

JUDr. Ľ GOLIS

{

bka76358
Obdĺžnik
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Vt'Pts
z BznťseÍ!i Zastupitel'sfĺ a Źilinskéhĺl samospľávneho kra'ia,

konaného ĺlňa l7. septtĺnbra 2018

Uznesenie l5/8

Zastupitel'stvo Žilinského samospľávneho kraja

5, schvąI'uie

pĺltll'ĺl usl. Čl 1 orts' l pís'ln. b) tl ĺlcl,y. 2 Zúsĺltl hĺl;;poĺ!áreniu ĺl nclkltrc{ĺĺnitl .s łnclietkoľn Żsĺ<

buĺlúcu kúpu časti pozemku:
. paľc. KN_C č. ]82,'l zastavané

_ o pľedpokladanej výmere cca 25 ml,
ploch.v a náclr'oria o Výmęre 9820 -'

v kat' úzęmí Tuĺzovka. obec 'ftrrzt'lvka. 
okres Čadca. zapísaný na LV č. 13.ĺ1 pre vlastníka:- lltesto Turzovka, .ĺašĺkĺli'a l78. 023 5-ł Tuľzovka

dĺl r ý lucnćho l.lasinĺctva kupuiĹrcelro:

- Źilĺnsę samosprávný kra'i, Komenskéhcl _t8. 0l l 09 Żilína. tCo: j7 808 .ł]7
Za cenu stan()Vcnú na základe znaleckého posudktl. ktoqí' dri \,'!.'pľacoYat" na vląstné
ntlklad1. kupLljúci (ŻSK).

Ing. E-rika Juľinová v. r
predseclníčka

Żitina z1. septembra 20 l 8

Za spľávnost' N,ĺgľ' In-ł. Sylvie iVĺahútová

rf

I

bka76358
Obdĺžnik
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(res. čadca
bec: TURZOVKA
atastrálne Územie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yýpls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
Vytvorené cez katastrálny portil

Turzovka
Dátum vyhotovenia í1.í0.20ĺ8
Čas vyhotovenia: 15:29:06

PARGELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné čĺslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósoó využ p Umiest' pozemku Právny vzt'ah List mapy Druh ch.n

3821 1 9820 zastavaná plocha a 17

nádvoľie
Legenda:

Spisob využĺvania pozem ku.'
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čĺslom

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

9531

LlsT VLASTNĺGTVA ć,. 1341

Por. čĺslo Priezvisko, meno (názov) a mĺesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnĺka Spol uvlastn ĺckv podĺe l

í Mesto Turzovka, Jašíkova 178, Turzovka, Psc o23 54, sR 1/1
tco

$

J

výpis
1t1 Údaje platné k: 09.10.2018 18:00


