
i-a uzatvorená podt:a $ ,o, ,1Tłilł,:,y"rti;il łroĘłil,"#ł::;r,,níka v mení neskorších
predpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dáfum narodenia:
Tľvalý pobyt:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Ing. Marián Kobolka
Kobolka

.ď LtBv IłQ OL3 fą T urłovLoJ

v ďalšom texte len,,budúcĺ pľedávajúci"

Budúcim kupujúcĺm:
Mesto Tuzovka
Stľed 178
023 54 Tuzovka

Zastupený: JUDr. Ľubomíľom Golisom' primátoľ mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

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

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby arozvojamesta
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adľesa doručovania: Mesto Tuľzovka,

Stred 178
023 54 Tuľzovka

d'alej len ,,budílci kupujticiu

za nasledovných podmienok

čHnok I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pn IV54I
aIIl487 _ Vyšný Koniec - Semeteš", ktorej stavebn;im ztlmeromje vybudovanie chodníka
popri ceste IV54l aIU487.

Clánok II.
Všeobecné ustanovenĺa.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnutelhosti- pozemkov parcelné
číslo:

a
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o EKN 3847 o výmere 12 ffiZ, druh pozemku: tľvalý trávny poľas\

v spoluvlastníckom podiele pod B13 v l14, LV č. 5189

o EKN 3849 o výmeľe 45 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom
podiele pođ B13 v |l4, LV č. 5189

v zastavanom území mesta Tuľzovka, ktoré sa nachádzajűv katastľálnom území Turzovka, obce

Turzovka' vedenom v katastri nehnuteľností okresným úradom Čadca, katastrálnym odboľom

LV č. 5189.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujtl, že po splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavru do vydania kolaudačného ľozhodnutia alebo

najneskôr do3ll2.2021 kúpnu zmluvu, ktorej predmetombudekúpa nehnutel'ností uvedených

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

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

čHnok III.
Pľedmet a účel budúcej kúpy.

l. Predmetom budúcej kúpy bude vymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v ělánku II tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sa nachádzajú v katastľálnom území Turzovka,
obce Ťurzovka, vedený ł katastri nehnuteľností okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym
odborom na LV č. 5189:

o EKN 3841 o výmere 12 ffiZ, druh pozemku: trvalý trávny porast'

v spoluvlastníckom podiele pod B13 v |lŁ,predbežný zźtber pozemku 4 m2
o EKN 3849 o výmere 45 m2, druh pozemku: oľná pôda, v spoluvlastníckom

podiele pod B13 v ll4, predbeŽný záber pozemku 28 m2

Rozsah zttbęru bude upresnený poreal izačným geodetickým zameraním stavby.

2. Účelom budúcej kúpy pozemku je zabezpeěenie ręalizácie stavebných úprav

aprevádzkovanie stavby v zmysle pĄektovej dokumentácie s názvom,,Chodník pri II/541

aIIl487 _ Vyšný Koniec - Semeteš"' vypracovanej Ing. Elenou Gľambličkovou' Hurbanova
1'77 Čadca

3. Súčasné právne vzťahy ako súčasť Zm|lvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto

zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkres ztlberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

čhnok IV.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci pređávajúci za cęnu stanovenú znaleckým
posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budúcej kúpy vymedzený v článku III. bod 1.

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastnícfra, ato na účel vymedzený v článku III.
bod 2. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

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

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

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k prevádzanému pozemku vkladom do

katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechtńzajú na kupujúceho všetky vzťahujúce sa
prtlva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.
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Zmluvné strany sa dohodli, ženźlvrhna vklad vlastníckeho práva pľedloží budúci kupujúci' okresnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavretifúpnej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doruěenia rozhođnutia
o povolení vkladu vlastníckeho právav prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukźzaná prevođným príkazom na úěet predávajúceho, poštovou poukáŽkou na adresu
budúceho predávajúceho uvędenú v záhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

7. Ďalšie, v tejto zmluve o_budúcej kúpnej zmluvenedefinovanévzájomnéprttvaapovinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej 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 špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čunok v.
osobĺtné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pre realizáchl diela,
- s Ępracovaním porealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

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

inŽinieľskou činnosťou arealizáciou stavby,,Chodník pnII/541 aIIl487 - Vyšný Koniec
- Semeteš", so vstupom na pozemok azźtroveň dáva súhlas Mestu Turzovka a jeho
organizačným zložkám so spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese
smerujúcom k prevodu vlastníckeho pľáva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie Žiadnu takú zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal pľeviesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len 
',Tretia 

osoba"),
- ktorou by sa zaviazal uzavneť zmluvu o uzawetí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že Nehnutelhosti nezaloži, ani inak nezaťaŽí v prospech

Tretej osoby,
5. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných stran, prźtva a povinnosti z tejto Zmluvy

prechádzajú na jeho pľávneho nástupcu (dedičov).
6. Budúci kupujúci sa zaväz-tlje, že vyhotoví poľealizačný geometrický p|źn, znalecký

posudok, kupne zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka a zźroveň uhľadí poplatok za
vklad do katastľa nehnuteľnosti.

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

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

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

l0. Zmluvné stľany prehlasujú, že slh vzájomne oboznámení s právnyľn i faktickým stavom
nehnuteľností, ktoý zaĘňa vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené žiadnym vecným
bľemenom alebo inými právnymi povinnost'ami a skutočnosťami (napr. súdn5rm alebo
iným sporom), ani zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou' či uŽ písomnou
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alebo ústnou, ktorá by mohla akjłnkol'vek spôsobom ovplyvnit' právo budúce}.kupujúceho.
l 1' Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej znluve budúci pĺedávajúci súhlasí s realizáciouverejnoprospešnej stavby ,,Chodník pi II/541 aII/48i - Vyšný Koniec - Semeteš..minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcirnkupujúcim.

ČHnok VI.
Záverečné ustanovenia zmluly o budúcej kúpnej zmluve.

1' Akékol'vek zmeny alebo doplnky tejto 
' 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluvę je potrebnévypracovat' v písomnej forme, pričom platnýrni a účinn1ýłni sa stanú až po ich podpiseoboma zmluvnými stranami.

2' Zmluva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupitel'stvom a nadobúdaúčinnost'dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvypodl'a $ 47azźkonač.40/1964 Zb.občiansky zákonník v znęni neskorších predpisov a $ 5a zákona ě. 21l/2O0OZ.z.
_ o slobodnom prístupe k informáciám v platnôm ineni..3' Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričombudúci predávajúci obdrži po 1 fieden) originái a budúci kupujúci'o bárži 3 (tri) originály.4' Tá1o zmluva je povinne zverejňovaná poál'a $ 5a zákon a č. 2l1/20OO Z.z. oslobodnomprístupe k informáciám a o zmene a d_oplnenł niektoých 

'ák;";;; Ä"nĺ neskoršíchpredpisov.
5' V zmysle $ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o Zmenea doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov, pľedávajúci podpisomtejto zmluvy dá.a. svoj súhlas so spracovaním osobnýón ĺau.1ou uvedených v tejto zmluve,pľe potreby ręalizácje účelu tejto zmluvy.
6' Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost,

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka' v
súlade so zákonom č'. 40/1964 Zb. občiansky zákoĺnik v znení neskorších pľedpisov,
kto4ým sa menia a dopĺĺa.iú niektoré zákony.

7 ' Zmluvné stľany čestne pľehlasujú, Že sú sposobilé na pľávne úkony, zm|uvabola urobená
slobodne avtlžne,'nie v tiesni , pod nátlakom, ani zantpadnenevýhodných podmienok.Zmluvné strany si zmluw prečítali, jej obsahu v plnom io'sahu poľozumeli a na znaksúhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa ?:ł Ú'/,|

Budúci pľedávajúci

fulI5TO TURZOVKA

0Ż3 54
24

Budúci kupuj

bomíľ Golis
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mesta


