
Zmluva o budrĺcej kúpnej zmluve
renó podlb S 50a a nasl. zákona č. 40/I964 Zb. občianskeho zákonníkav mení neskoľších

predpisov

medzi

Budr[cĺm predávaj ricim :

Titul, meno, priezvisko :

Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobyt:
Číslo op:
Tel./e-mail:

Jana Holenová

otr le Ć- ą4c (o2%í! TurłrrL^)

v ďalšom texte len

Budúcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stľed 178
023 54 Turzovka

Zastűpený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta Türzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Daľina Litviková, refeľent úseku výstavby arozvojamesta
lČo: 00314331
DIČ: 2O2o5533I5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stľed 178
0z3 54 Tuľzovka

ďalej len ,,budticí kupujtici"

za nasledovných podmienok

čHnok I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kripnej zmluve upľavuje budúcu kúpu nehnutel'nosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pn IU54ĺ
aIIl487 _ Vyšný Koniec - Semeteš", ktoĘ stavebným zźlmeromje vybudovanie chodníka
popri ceste IV541 aIU487.

čHnok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnostĹ pozemkov parcelné
číslo:

a
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o EKN 384g o v\hnere 6 m2, druh pozemku:v spoluvlastníckom podiele pod s2 , i)z,LV č. 51 88

Clánok III.
Pľedmet a účel budrĺcej kűpy.

twalý fuár,-

v zastavanomuzemimesta Turzovka, kľ1u.:"ľ" hádzajuv katastłíIn omuzemíTurzovka, obc,-Ii?liä':edenom 
v katastri 

'Ěr''"l"l'"stí okresniilĺ.uaom Čadca, Latastnĺlnym odborom
2' Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa.zaväzujű, že posplnení všetkých podmienok tejtozm7uvy o budúcej kúpnej 

','tuu" 
"uzavrű 

do vydaniä koluudučného ľozhodnutia alebonajneskôr do 31' t2'2)21kúpnu 
"lu*, ktoĘ predńetombude kúpa nehnutelhostí uvedenýchv článku III' tejto zmluvy o Ĺudricej łĺo*j 

^luu" 
u Lto."; ousah bude zodpovedať minimálnenáleŽitostiam dohodnutým v článń ľ. te;to zmluvyo buäĺce; kúpnej zmluve.

l ' Predmetom budúcej kupy bude vymedzená čast'nehnutel'nosti uvedených v článku II tejtozmluvy o budúcej ł,:p"ói ,^l"ry, ktoré sa ;;;;Ä;;^N ;k;;#ä;"ä,,rr"^ĺTurzovka,
;H:.H.i""'łł JŤ'"ä'í 

; k"i;í; 
";ń;,"l#"í äulr"*^ ĺ.uoo--Čujca, katastrálnym

o EKN 3848 o výmere ó ffi2, druh pozemku: trvalý trávny poľastv spoluvlastníckom podie'e poa 
-ez 

;1i,predbeŽný záberpozemku 6 m2.
R ozs ah z źtb eru bud e upres n ený p ore alizač,nýmgeo d eti ck;im zamer anímstavby.2' Učelom budúcej \pv iá'Jňi.'. 1" ,^bz;i;ě;;;" realizácie stavebných úpravaprevádzkovanie-stavby v zmysl' p.oi"ltou": a"ŕ"--.*acie s ruŁvom ,,Chodní kpnII/54l
łłi'ć:r;uu"no 

Konieó - s"'n"t"sl, V}apracovanej Ing. Elenou cľambliókovou, Hurbanova

' :ffö""ä';i:''.íľ' ako súčast' Zmluvyo budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto- Informatívny qipis z LV- Výkres zźtberu pozemku z vyššie citovanej pľojektovej dokumentácie

čIĺnok IV.
obsah budúcej kr'ipnej zmluvy.

1' Budúcou kúpn':u zmluvou prevedie budúci pľedávajúc i za cenustanovenú znaleckýmposudkom' budúcemu kupujúcemuľ'"ĺ,nil;áääĹ'n, 
vymedzenýv článku III. bod 1., tł;źTłäląľ#;t*ľ:ł -:i'g{ĺl;*ffi,lä, x . d účeI v1ńed ł"ny,elĺntu ili

: ilľ,ä:,ľľ:ujúci 
prijm' pož"*äk;'"d"'ý'včlánku III. bod l. do svojho výIučného

4' Budúci kupujúcinadobudne vlastnícke p:u.r: kprevádzal:.u pozemku vkladom do

5' Zm'uvné stranvsalo!"an,-z" 
"J"'n 'u 'HuJ;;;;;r^"ąľr* apred.ožibudúci kupujúci

'offä:-" 
úradu Čadca_'k";;i""ila;- ääii".uu. do li dní po uzavretikúpnej
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_:na bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhođnutia
.oteni vkladu vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude

,akázanáprevodným príkazom na účet predávajúceho, poštovou poukáŽkou na adľesu
budúceho predávajúceho uvedenuv zźlhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

] . Ďalšie, v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve nedefinovan évzźĄomnéprtlvaa povinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bliŽšie
nekonkretizované vzájomné práva a povinnosti budúceho predávajúceho a buđúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

článok V.
osobitné ustanovenĺa.

1. Budúci pľedávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z pol'nohospodáľskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potrebných prerea|izźlciu diela,
- s Vypľacovaním porea|ízačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodno tným ztlpisom do katastľa nehnuteľnosti.
2. Ďalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými prácami,

inžinierskou činnosťou area|iztĺciou stavby ,,Chodník pnIIl54l aIIl487 _ Vyšný Koniec
- Semeteš", so vstupom na pozemok azároveň dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho
organizaěným z|ožkttm so spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom pľocese
smerujúcom k prevodu vlastníckeho práva na úěel potľebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavie Žiadnu takrr zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnutelhosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúcęho kupujúceho (ďalej len 
',Tretia 

osobď'),

- ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Tuľzovka,
4. Budúci predávajúci sa zavänlje, Že Nehnuteľnosti nezaloží, ani inak nezaťaŽí v prospech

Tľetej osoby,
5. Ak zanikne (umľie) ktorákoľvek zo Zm|uvných strán, právaa povinnosti z tejlto Zmluvy

prechéńzajú na jeho pľávneho nástupcu (dedičov).
6. Budúci kupujúci sa zavänlje, Že vyhotoví poľealizačný geometrický plan' znalecký

posudok, lcupne zmluvy na vlastné náklady męsta Turzovka azároveřl uhradí poplatok za
vklad do katastľa nehnuteľnosti.

7. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu náklady na oveľenie a poštovné,
prípadne ostatné náklady, ktoľé môžu vzniknúť s prevodom nehnuteľnosti, resp. podpisom
tejto zmluvy.

8. Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými
úkonmi súvisiacimi so zmenou kulfury pozemku.

9. Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve, ktoľé neboli
bliŽšie konkĺetizované ohl'adom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných
strán doplnené a špecifikované v obsahu kupnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

10. Zmluvné strany prehlasujú, Že sú vzájomne oboznámení s pľávnym i faktickým stavom
nehnuteľností, ktoý zahÍřla vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené Žiadnym vecným
bľemenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami (napr. súdnym alebo
iným sporom), ani zmluvným vďahom alebo dohodou s treťou osobou, či uŽ písomnou
alebo ústnou, ktorá by mohla akffiol'vek spôsobom ovplyvniť právo budúceho
kupujúceho.
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11. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci pľedávajúci súhlasí s.
verejnopľospešnej stavby ,,Chođník pn II|54I aIIl487 _ Vyšný Koniec - b.
minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnutel'nosti buo.
kupujúcim.

čHnok VI.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvek Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kupnej zmluve je potrebné

vypľacovať v písomnej forme, pričom platnými a účinnými sa stanú ů po ich podpise
oboma zmluvnými stľanami.

2. Zm|uva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupitel'stvom a nadobúda

úěinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa $ 47 a zäkona č,. 40l 1964 Zb.

občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a $ 5a zttkona č:. 211l20o0Z.z.
o slobodnom prísfupe k informáciám v platnom znení..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zrnluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdľŽí po 1 (jeden) originál a budrici kupujúci obdrŽi 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,. 21112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektoých ztlkonov v znení neskorších
pľedpisov.

5. Vzmysle $ 11 zákona ě. 12212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni nęskorších predpisov' predávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uveđených v tejto zmluve,
pre potľeby realizácie úěelu tejto zmluvy.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

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

súlade so zákonom č. 40l|964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov,

ktoľjm sa menia a dopĺĺa3ú niektoré zákony.

7. Zmluvné stľany čestne prehlasujú, Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola uľobená

slobodne avážne,nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadnenevýhodných podmienok.
Zmluvné stľany si zmluvu prečítali' jej obsahu v plno,m rozsahu poľozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoruěne podpísali. /

V Turzovke, dňa
/U. Ł- Ż) /8

Budúci predávajúci Budúcĺ kupujúci

\ĄE'STO TuRZ0VKA

023 s4
24

t

ł,

I,

a

Golis
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JUDr.
mesta


