
Zmluva o budúcej krĺpnej zmluve
'i podl'a $ 50a a nasl. zókona č. 10/1961 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

medzi

.rdúcim pľedávajúcim:
Titul, meno' pľiezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:

. Trvalý pobyt:
Císlo oP:
Tel./e-mail:

Mária Rejdová

V vś'"{ Kou, i6.,' 31Ll lc2 b s-Lĺ Tun r 21, vLr^)

v ďalšom texte len,'budúci predávajúci,,

Budúcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

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

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

Ing. Darina Litviková, referęnt úseku výstavby arozvojamesta
IČo: 00314331
DIČ: 202}553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Tuľzovka

d'alej len ,,budúci kupujĺłci"

za nasledovných podmienok

ČHnok I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pn IIl54l
aIIl487 - Vyšný Koniec - Semeteš", ktorej stavebným zámeromje vybudovanie chodníka
popri ceste IU54I aIIl487.

čHnok II.
Všeobecné ustanovenia.

1' Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné
číslo:

a

I



o CKN 1711/2 o rłŕmer9.6]9 m2,druh pozemku: zastavané plochy a ň.v spoluvlastníckom podiele p"d i]i ; i ĺi,Ĺv i.l;ö;*"'"" u" 
a 

*v zastavanomtnemimesta Turzovka, ktoré saĺach ádzajuv katastľálnom území Turzovka, obce
Iv?"łů;edenom 

v katastri n"l'"u,.l'"o.tí ók;;;ý" i.uao- Čadca, L.i".t.amy- odborom
2' Budúci predávajrici a budúci kupujúci sa zaväzuju, že posplnení všetkých podmienok tejtozmluvy o budúcej kupnej zmluv" 

-uzavril 
do vydania kolaudačného rozhodnutia alebonajneskôr do 31' I2'2)21kúpnu zmluw, ktorej p."ań"a- tude kupa nehnutelhostí uvedenýchv člránku III' tejto zlluw o budúcej kúľne] ;il"; ;i".": 

"o."n 
bude zodpovedať minimálnenáleŽitostiam dohodnutým v člĺínku lv. teito zmluvyo uuäĺcei kúpnej zmluve.

1' Predmetom budúcej kúpy bude vymedzená čast' nehnutelhosti uvedených v článku II tejtozmluvy o budúcej ypńě-; zmlwj, n".e .u. **iää v katastráinoä'ĺ'".ĺ Tuľzovka,obce Turzovka' veden)i' 'n Latu.tí nehnutel'no.tĺ óm-äsrr;im úradom-Čua.u, katastrálnymodborom na LV č,.14,07:

o CKN 171 1/2 o ťymer",97g m2, druh pozemku: zastavanéplochy a nádvoriav spoluvlastníckom podiele poa'nl i lii,"inabežný ztlberpozemku 5 m2.
Roz s ah zétb eru bud e upresnen ý p ore alizačnýmgeo d eti ck;im zamer animsta vby.2' Účelom budúcej kŁpy pĺ'Jňil" ;" "rub;rp;i;nie 

reaiizácie stavebných úprava prev ádzkovanie stavby v zmysle proj eitovej d"lä;"'tácie s názvom,'Chodní k pn IU 5 4l
łłi^ě]r;Jyšný 

Konieó - semeteš;;, uypru.ovanej Ing. Elenou Grambličkovou, Hurbanova

' *i:ä""ä'Ii:''ríľ' ako súčasť Zmluvy o budúcej lcupnej zmluve tvoria prílohu tejto

Clánok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

Informatívny výpis z LV
Výkĺes zźtberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

čhnok IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1' Budúcou kúpn':u zmluvou prevedie byaúci predávajúc i za cenu stanovenú znaleckýmposudkom' budúcemu kupujúcemu pľedmet u"áĺ""ĺřĺpy rryrrr" dzenýv článku III. bod 1.tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do_vlastnictvä, u,o ,'u účel vymed zený včlánku III.bod2. tejto zmluvy o.Ĺuaĺ""jkupnej zmluve.2' 
ľ':ľä::,*:ujúci 

prijm" po'"-ôk ;"o*ř v článku III. bod l. do svojho výlučného
3 

ľľľäää:ľ-1"äľ bude stano venźtznalecĘim posudkom, ktoý dá vypracovat,kupujúci
4' Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke P_rávo kpyevádzanému pozemku vkladom dokatastra nehnutel'ností. Dňom *Ĺou'p.""hái^jd"^kupujúceh"';*' 

vďahujúce sapráva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.5' Zmluvné strany sa dohodli, z" iairnna vklad vlastnĺcteľro prénrapľedloŽí budúci kupujúci

':ff;ľ'úradu 
Čadca -katastráin"-o áaiori" 

"ä:i..Lo. do 1} dní po uzavretiktĺpnej

2



7

lcenabude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia ľozhodnutia;volení vkladu vlastníckeho právä u p.o.pe"h budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
-'oukázaná prevodným príkazom na účet prôdávajúceho, postovou poukáŽkou na adresubudúceho predávajúceho uvedenu v záhlwi tejto;mily o'budú".i kúpnej zmluve, alebovyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úiadu. J 

_

Dalšie' v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluvenedefinovan évzájomnéprźxaapovinnostialebo fu v tejto zmluve o budúcej Lupn": zmluve sĺce .rJeotecne dohodnuté, ale bližšienekonkretizované vzájomné 
.ryĺ1ia a^povinnosti budúceho predávajúceho a budúcehokupujúceho ohľadom budúcej kúpnei zmluvy !'áĺ *äáĹ;de zmluvných strán doplnené,resp' presne špecifikované v obsahu samotné; budúĘ Lopn"i zm|uvy.

čHnok V.
Osobitné ustanovenia.

l. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,- s vydaním príslušnýchuzemnýcĹ a stavebných povolení potľebných pľe realizáciudiela,- svypracovaním porealizačného geometĺótenä plánu na pľedmetný pozemok ajeho
^ gln9hodnotn;ým zápisom do katastra nehnutelhosti.'Ż' Dale1 Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s pľojektovými prácami,inžinierskou činnost'ol aręalizáciou stavbý,,Chodníŕ pnII/541 a'lvisl _ Vyšný Koniec- Semeteš"' so- vsfupom na pozemok a-zároveň dáva súhlas Mestu Tuľzovka a jehoorganizačným zložkźm so sprácúvaním ich osobných ĺdajov v administľatívnom procesesmerujúcom k prevodu vlastníckeho pľáva na ĺoel poir9bný na plnenie tejto zmluvy.3. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie žiadnu talcú zmluw,

- ktorou by sa zaviazal previest' Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inri osobu akoBudúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba..),
- ktorou by sa zaviazal uzavneť zmluw o uzavretitakej budúcej zmluvy s Tret,ou osobou,inou ako Mesto Turzovka,

4' Budúci predávajúci sa zaväzllje, že Nehnutelhosti nezaloži,ani inak nezaťaživ prospechTretej osoby,
5' Ak zanikne (umrie) ktoriíkoľvek zo Zmlwných strán, právaa povinnos ti z tejto Zmluvy
' prechádzajlőna jeho právneho nástupcu (dedičov).6' Budúci kupujúci sa zaväzuje, Že 

-vyhotoví 
porealizačný geometľick ý pltn, znaleckýposudok' kúpne zmluvy na vlastné 

''áfuudy -".tu ruľzovLa ázéroveň"ľrräoĺ poplatok zavklad do katastra nehnuteľnosti.
7 ' Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu niíklady na overenie a poštovné,prípadne ostatné náklady, ktoré môŽu vzniknút]. pr.'odo- nehnutel,nosti, resp. podpisomtejto zmluvy.
8' Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonan;imiúkonmi súvisiacimi so zmenou kuliiry por"-L,r'9' Inéptźwaa povinnosti nedeÍinované v te.ito zmluve o budúcej kúpnej zmluve,ktoré nebolibliŽšie konkľetizované ohl'adom b"dí.ďkú';..; 

'-l.rr.yluaĺ pä_ĺ"ň"de zmluvnýchstľán doplnené a špecifikované v obsahu Lĺp'": 
'.ńuv5, 

uzatvorenej v budúcnosti.10' Zmluvné strany prehlasujú, že su vzájomne oborná^Lrí s právnym i faktick;im stavomnehnutelhostí, ktoý zahÍňa vlastnícivo nehnutelho.iĺ ,r.ôu-" ázené zĺáony- vecn;imbľemenom alebo in;ými pľávnymi povinnost'ami a skutoěnost'ami (napr. súdnym aleboin;im spoľom), ani zmluvným 
-vzt'aiom 

alebo dohodou s tľet'ou osobou, či uŽ písomnoualebo ústnou, ktorá by mohla akýmkol'vek .ń;;Ĺ"- ovplyvniť pľávo budúcehokupujúceho.



1 1. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s re.
verejnoprospešnej stavby ,,Chodník pn II/54l aIIl487 - Vyšný Koniec - Ser'
minimálne do đoby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti budü.
kupujúcim.

Clánok VI.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvek 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. Zmluva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvypodľa $ 47aztlkoĺač:' 4011964Zb.
občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov a $ 5a zákona č,. 2Ill20o0Z.z.
o slobodnom prístupe k infoľmáciám v platnom zĺeni..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola s!ísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrži po 1 (eden) originál a budúci kupujúci obdrži 3 (tń) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zĺíkona č,. 2lI/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciźtm ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

5. V'zmysle $ 11 zákona č,. 12212073 Z, z. o ochrane osobných údajov a o zmęne
a doplnení niektoných zákonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pľe potreby realízácie účelu tejto zmluvy.

ó. 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,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

ktoným sa menia a dopĺĺajrĺ nięktoré zźtkony.

7. Zm|uvné strany čestne pľehlasujú, že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená

slobodne avažne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zaĺápadne nevýhodných podmienok.
Zm|uvné stľany si zmluvu pľečítali, jej obsahu v plnom ľozsahu poľozumeli u,W.}*,.,"^,
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. I'ĺlĺll'a ĺlsľcdčol'u<'ĺ'1 lłltill1'

V Turzovke, dňa ../!:1..ł.í!.
Ir
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Budricĺ Pľedávłiĺ'-'

STO TURZOVKA

023 54
24

lrqľqJqwr

Golis
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mesta


