
Zm|uva o budúcej kúpnej zmluve
voľená podľa $ 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v mení neskoľších

predpisov

medzi

Budúcĺm predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobý:
Císlo oP:
Tel./e-mail:

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý poby:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Ladislav Hľuška
Hruška
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Eva Hrušková
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v ďalšom texte len ',budúci 
predávajúci"

Budrĺcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Tuľzovka

Zasttryený: JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátor mesta Tuľzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

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

Ing. Daľina Litviková, referent úseku výstavby arozvoja mesta
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Ađľesa doručovania: Mesto Tuľzovka,

Stred 178
023 54 Tuľzovka

d'alej len ,,budtici kupujílci"

za nasledovných podmienok

a



člĺnok I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu lnipu nehnuteľnosti, a to pozemku

urěeného vo výmere siecińkovanej v projektovej dokumentácií stavby ,'Chodník pn IU54l

aI|/487 - Vyšný Koniec - Semetéš", ktorej stavebným zźlmeromje vybudovanie chodníka

popri ceste II/541 aIll487.

ČHnok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné

číslo:
o CKN 1711l2 ovýmere 679 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

v spoluvlastníckom podiele pod 82 v 1/2,Lv č" 1407

v zastavano műzemimesta Turzovka, ktoré sa nachádzajűv katastľálnom území Turzovka, obce

Turzovka' vedenom v katastri nehnuteľností okĺesn;im úľadom Čadca, katastrálnym odborom

Lv č,. l40].
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sazavizujil, žepo splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrű do vydania kolaudačného ľozhodnutia alebo

najneskôr do 3I .I2.2O21 kupnu zmluvu, ktorej pľedmetom bude kúpa nehnuteľností uvedených

v článku III. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude zodpovedať minimálne

náleŽitostiam đohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve'

čHnok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kupy bude vymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v článku II tejto

zmluvy o budúcej kupnej zmluvy, ktoré sa nachádzajű v katastľálnom území Turzovka,

obce Tuľzovka, ,redeni, v t atastľi nehnuteľností Okresnýn úradom Čadca, katastľálnym.

odborom na LV č,.1407:

o CKN 171 |l2 o ťymere 679 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

v spoluvlastníckom podiele pod 82 v ĺlL,predbežný ztĺber pozemku 5 m2.

Ro zs ah zźlb eru bułl e upre snený p ore alizačĺým geo deti ckým zamer anim stavby.

2. Účelom budúcej lrúpy pozemku je zabezpečenie rea|izácie stavebných úpľav

aprevádzkovaniestavĘ v zmysle pľojektovej dokumentácie s názvom,,Chodník pľi II/541

uivąu _ Vyšný Koniec - Semeteš"' vypracovanej Ing. Elenou Grambliěkovou, Hurbanova

777 Ćadca
3. Súčasné právne vďahy ako súčasť Zmluvy o budúcej lcupnej zmluve tvoria pľílohu tejto

zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny vypis z LV
- Výkres záberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie
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čHnokIV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kupnou zmluvou prevedie budúci pľedávajúci za cenu stanovenú znaleckým
posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budúcej kupy vymedzený v ělánku III. bod l.
tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastnícíla, ato na účel vymedzeĺý v článku III.
bod2. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

2. Budúci kupujúci prijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho qýlučného
vlastníctva.

3. Kúpna cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom, ktoý dá vypracovať kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ženáxrh na vklad vlastníckeho právapredloží budúci kupujúci
okľesnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po luavretí kupnej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckęho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena budę
poukźuaná prevodným príkazom na účet pľedávajúceho, poštovou poukáŽkou na ađresu
budúceho pređávajúceho uvedenú v záhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Męstského úradu.

7 . Ďalšie, v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve nedefinovan évzźljomnéprźnaa povinnosti
alębo tu v tejto zmluve o buđúcej kupnej zmluve síce všeobecnę dohodnuté, ale bližšie
nekonkretizované vzájomné prźxa a povinnosti budúceho predávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kupnej zmluvy.

ClánokV.
osobitné ustanovenĺa.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potrebných preľealizáciu diela,
- s Vypracovaním porealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodnotným zápisom do katastra nehnuteľnosti.
2. Ďalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými prácami,

inžinierskou činnosťou' arealizáciou stavby,,Chodník priII/541 aIU487 _ Vyšný Koniec
- Semeteš", so vstupom na pozemok azároveň, dáva súhlas Mestu Tuľzovka ajeho
organizaćnýrn zložkám so spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese
smerujúcom k prevodu vlastníckeho pľáva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci pređávajúci sa zavänlje, že neuzavnę žiadnu talnĺ zmluw,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba"),
- ktorou by sa zaviazal uzavneť zmluw o uzavreti takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Tuľzovka,
4. Budúci predávajúci sa zaväruje, že Nehnuteľnosti nezaloží, ani inak nezaťaži v prospech

Tretej osoby,
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5. Ak zanikne (umľie) ktorákoľvek zo Zmluvných strán, prźĺva a povinnosti z te3r..

prechádzajú na jeho pľávneho nástupcu (dedičov).
6. Budúci kupujúci sa zavázuje, že vyhotoví porealizačný geometrický plán, znale.

posudok, kúpne zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka a zároveň uhradí poplatok za
vklad do katastra nehnuteľnosti.

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

8. Budúci kupujúci uhľadí budúcemu pľedávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými
úkonmi súvisiacimi so Zmenou kultury pozemku.

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

10. Zmluvné strany prehlasujú, že stl vzájomne oboznámení s právnym i faktickým stavom
nehnuteľností, ktoý zahÍňa vlastníctvo nehnutel'ností neobmedzené Žiadnym vecným
bremenom 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 akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo budúceho

' '. 
*ođ''ľi|?;r," zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou
verejnoprospešnej stavby ',Chodník pn IIl541 aIU487 _ Vyšný Koniec - Semeteš"
minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim
kupujúcim

ČHnok VI.
Zá.ľerečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej foľme' pričom platn;imi a účinnými sa stanú aŽ po ich podpise
oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zasfupiteľstvom a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia zmluvy podľa $ 47azákonač:. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník v zĺeni neskorších predpisov a $ 5a zákorta č:. 2lll2000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyľoch) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrží po 1 (jeden) originál a budúci kupujúci obdľŽí 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,. 21112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niekto4ých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona č,. |2212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov, predávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pre potreby realizźrcie účelu tejto zmluvy.

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

nađobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľbjnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom ě. 4011964 Zb. oběiansky zákonník v znení neskoľších predpisov,

ktorým sa menia a dopĺĺajú niektoľé zákony.

7. Zmluvné strany čestne prehlasujú, že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená

slobodne avttŽne,nie v tiesni , pod nátlakom, ani zantlpađne nevýhodných podmienok.
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si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom ľozsahu poľozumeli anaznak
ju vlastnoručne podpísali.

v il rur. /,.ź...., dňa .. /. /-..ł,. //-.

Budúci predávajúci Budúci kupujúcĺ

M[sI0 ruĺłZ0\,'i('ł

023 54
24

mesta
H JUDľ. Golis

/Í)

Hr
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