
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzatvorená podt'a $ 50a a nasl. zákona č. 10/1961 Zb. občianskeho zákonníkav znení neskorších

predpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno' pľiezvisko:
Rodné pľiezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobý:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Zastúpený
Dcérou:

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné pńezvisko:
Dátum narodenia:

Jrvalý pobý:
Císlo oP:
Tel./e-mail:

Synom:

Tiful, meno' pľiezvisko
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobý:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Vincent
Okuliaľ ľ. okuliaľ - dátum úmľtia
(

Anna Kajánková
okuliarová

,,, /t e c/ ,..1 j ,-ź ..Ę,- żr'i.'r1..-,/

Vincent okuliaľ
Okuliar

v ďalšom texte len,,budúci predávajúci"

Budúcim kupujúcĺm:
Mesto Tunovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastllpený: JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor mesta Turzovka
oprávnený ľokovať vo veciach technických:

Ing' Darina Litvíková, refeľent úseku výstavby arozvoja mesta
ĺČo: 00314331
DIČ: 20205533|5
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Adresa doručovania: Mesto Turzovka,
Stred 178

023 54 Turzovka

d'alej len ,,budílci kupujtici"

za nasledovných podmienok

článok I.
Pľeambula.

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

určeného vo výmeľe špácifiĹovanej v projéktouě3 doko-enJácií stavby ,,Chodník pľi ceste MK
Hlinené.,, ktoiej stavebnym zámerómle vybudovanie chodníka popri Hlinenskej ceste '

čHnok II.
Všeobecnó ustanovenia.

1. Budúci predávajúci je podielový spoluvlastník nehnuteľnosti- pozemkov parcelné číslo:

o EKN 732)li o ,.1*"." I 157 m2, druh pozemku: zastavaĺé plochy a nádvoria, LV
ć.6176pod B48 v spoluvlastníckom podiele 48384ll52l6768,kat. územie Turzovka
_ predbéŽný zźĺber |ozemku cca22m2 ztoho Váš podiel 0,07 m2

v zastavanom území mesta Turzovka, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka,

obce Turzovka, vedenom v k"ä;i'i nehnuteľnoštĺ okresným úradom Čadca,

katastrálnym odborom na LV č. 6076 v spoluvlastníckom podiele pod B48

v 48384115216768 pre Okuliara vincenta, nar.: 09.06.1913.

2. Budúci predávajúcia budúci kupujúci sa zaväzuj'Ú, že po splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrű do vydania kolaudačného ľozhodnutia alebo

najneskôr do 31 .12.z)2l kúpnu zmluvu, ktoľej pľedmetom bude laipa nehnuteľností

uvedených v článku III. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve a ktorej obsah bude

zodpovedať minimálne náležitostiam dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej

lcupnej zmluve.

ČÉnok III.
Pľedmet a r'ičel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej lnipy bude...ymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v článku II tejto

zmluvy obudúcej Ĺ"p.ói zmluvy, ktoľé sa ĺachádzaju vkatastrálnom území Turzovka,

obce Turzovka, vedeni, v tatastri nehnuteľností okľesným ura!om.!9:"' katastrálnym

ođborom na LV ĺ. sble v spoluvlastníckom podiele pod B48 v 48384115216768 pre

Okuliara Vincenta, nar.: 09.06.1913, a to:

o EKN 732Ol2 o výmere |l57 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria _

pľedbežný zźtber pozemku cca22m2 ztoho Váš podiel 0,07 m2
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1s ah ztlb eru bud e upľe snený p o realizačným geo d eti ckým zamer anim stavby.
Jčelom budúcej kúpy pozemku je zabezpeč,enie realizácie stavebných úprav
aprevádzkovanie stavby v zmysle projektovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri MK
Hlinené", vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova 777 Čadca

3. Súěasné právne vďahy ako súčasť Zmlwy o budúcej lnipnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovľozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkres zźtberu pozemku z vyššie citovanej pľojektovej dokumentácie

čHnok IV.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy.

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

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastnícfua, ato na účel vymedzený v článku III.
bođ 2. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

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

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

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo kprevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnutel'ností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzťahujúce sa
prźxa a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa dohodli, žęnávrh na vklad vlastníckeho práva pľedloŽí buđúci kupujúci
okľesnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavreti kúpnej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná prevodným príkazom na účet predávajúceho, poštovou poukaŽkou na adľesu
budúceho predávajúceho uvedenuv záh|avi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

7 . Ďalšie, v tejto zmluve o budúcej lĺupnej zmluve nedefinovan évzájomnéprávaa povinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej krlpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bližšie
nekonkretizované vzájomné práva a povinnosti budúceho predávajúceho a budúceho
kupujúceho ohl'adom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čHnot V.
osobĺtné ustanovenia.

1. Budúci pľedávajúci súhlasí:
- s prípadným vyňatím pozemku z pol'nohospodáľskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potrebných pľe realizáciu diela,
- s vypracovaním porealizaěného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodnotným zápisom do katastra nehnutel'nosti.
2. Ďalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektov;iłni pľácami,

inŽinierskou činnosťou arealizáciou stavby ,,Chodník pri MK Hlinené", so vstupom na
pozemok azároveřl dáva súhlas Mesfu Tuľzovka ajeho organizačným zloŽkám so
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spracúvaním ich osobných údajov v administľatívnom procese smerujúcom k prevoö
vlastníckeho práva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sazavänlje,ženeuzawie žiadnu takú zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba"),
- ktorou by sa zaviaza| uzavneť zmluvu o uzavľetí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci pľedávajúci sazaväzuje, že nehnuteľnosti nezaloŽi, ani inak nezaťaži vprospech

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

pr echádzajú na j eho právneho nástupcu (dedičov).
6. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že vyhotoví porealizačný geometrický plán, znalecký

posudok, kúpne zmluvy na vlastné náklađy mesta Tuľzovka azároveň uhľadí poplatok za
vklad do katastra nehnutel'nosti.

7. Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu náklady na oveľenie a poštovné,
pľípadne ostatné náklady, ktoré môŽu vzniknúť s pľevodom nehnutel'nosti, resp. podpisom
tejto zmluvy.

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

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

10. Zmluvné strany prehlasujú, žę za vzájomne oboznámený prźxny stav nehnutelhostí
povaŽujú stav nehnutelhostí, ktoľý zahŕňa vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené
Žiadnym vecným bremenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami (napr.
súdnym alebo in1im spoľom), ani zmluvn;im vďahom alebo dohodou s tret'ou osobou, či
uŽ písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo
kupujúceho

11. Podpisom tejto zm|uvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou
veĘnoprospešnej stavby,,Chodník pri MK Hlinené" minimálne do doby nadobudnutia
vlastníckeho pľáva k predmetnej nehnuteľnosti buđúcim kupujúcim.

čHnok VI.
Záverečné ustanovenĺa zmluvy o budúcej krĺpnej zmluve.

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kipnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej forme, pričom platn;imi a účinnými sa stanú až po ich podpise
oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva podlieha na stľane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda
účinnost'dňomnasledujúcimpodnizveľejneniazmluvypodľa $ 7azél<onač:.4011964Zb.
oběiansky zĺíkonník v zneni neskoľších predpisov a $ 5a zźkona č:. 211l2000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni..

3. Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve bola spísaná v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrŽia po 1 (eden) oľiginál a budúci kupujúci obdrži 3 (tri) ońginály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciźtm ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 11 zfüona č,. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov' pľedávajúci podpisom
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ljto zmluw dáva svoj súhlas So Spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pre potreby rea|ízácie účelu tejto zmluvy.

,. Táto zmluva nadobúda platnosť đňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnost'

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

súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov,

ktoľým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré zźlkony.

7. Zmluvné stľany ěestne prehlasujú, Že sú sposobilé na právne irkony, zmluva bola urobená

slobodne avažne,nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné stľany si zmluvu pľeěítali, jej obsahu v plnom ľozsahu porozumeli ana znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa '.7ł , ?/ /,

Budúci predávajúci Budúci kupujúcĺ

'I L, ą-,/ L,'lr/

: :jI0 iURŻO\(A
023 54

24
....../.t.
łhJaKajánková r. Okuliarová JUDľ bomír Golis

mesta

','"--" ta-1

Vincent Okuliaľ r. okuliar


