
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzaĺvoľenó podl'a $ 50a a nasl. zákona č. 10/I961 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobyt:

Ľuboš Baláž
Baláž

Predmier L25,023 54 Turzovka

s manŽelom (-kou)

Titul, meno, priezvisko:
Rodné pľiezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

JaĺaBa|ttŽová
Kapusniaková

Pľedmier 125,023 54 Tuľzovka

v ďalšom texte len,,budúci predávajúci"

Budúcim kupujricim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Tuzovka

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

JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor mesta Tuľzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

p. Renáta Michalisková, zas. vedúceho - úsek výstavby arozvojamesta
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adľesa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Tuľzovka

d'alej ĺen ,,budtłci kupujtłci"

za nasledovných podmienok

I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upľavuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
urěeného vo výmere pľesne špecifikovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,Odvodnenie
a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Tuľzovke _ Pľedmieľi ", ktoľej stavebným zámerom
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je rekonštrukcia MK ě. PMK 72 v lokalite do Papučíka, foľmou jej spevnenia a odvodnenia
miestnej komunikácie.

il.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci sú bezpodielovými vlastníkmi nehnuteľnosti- pozemku parcelné číslo
KNC číslo 313315 o qýmere 62 m2 druh pozemku: záhĺadav zastavanom území mesta
Tuľzovka ktoré sa nachádzaju v katastrálnom území Turzovka, obce Tuľzovka, vedených
v katastľi nehnuteľností okĺesným úľadom Čadca, katastľálnym odborom na LV č). 527.

2. Budúci pľedávajúci a budúci kupujúci sa zaväzlljl,l, že po splnení všetkých podmienok tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrú najneskôr do 6 mesiacov od právoplatného
kolaudačného rozhodnutia kúpnu zmluvu, ktoľej predmetom bude kúpa nehnuteľností
uvedených v článku III. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude
zodpovedať minimálne náleŽitostiam dohodnutým v ělánku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve.

III.
Pľedmet a účel budúcej kűpy.

l.Predmetom budúcej kúpy je nehnutelhosť _ pozemok budúcich pľedávajúcich ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Turzovka, obce Turzovka, vedený v katastri
nehnutel'ností okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym ođborom na LV č. 527, a to
pozemku s paľcelným číslom C-KN č. 3133/5 - dľuh pozemku: zálhrada o výmeľe 62 m2,

2.Učelom budúcej kúpy pozemku je ręalizźrcia stavebných úprav aprevádzkovanie stavby
,,odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke _ Predmieri ".

IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

l. Budúcou kúpnou zmluvou sa zaviaže previesť budúci pľedávajúci za dohodnutú cenu
budúcemu kupujúcemu pľedmet budúcej kúpy vymedzený v článku III. bod 1. tejto
zmluvy o budricej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účel vymedzený v článku III. bod
2.tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

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

3. Hodnota pozemku bola stanovená dohodou a pľedstavuje sumu 1 EURO za l m2.
4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kptevádzanému pozemku vkladom do

katastra nehnutel'ností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa
prtwa a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa đohodli, že nźxrh na vklad vlastníckeho pľáva bude predloŽený
okľesnému úľadu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do lś dní po vzawetikúpnej
zmluvy na vlastné náklady.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho pľáva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná prevodným pľíkazom na účet predávajúceho, alebo poštovou poukážkou na
adresu budúceho pľedávajúceho uvedenűv záIůaví tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
vyplatená v hotovosti z pokladne mestského úľadu.

7 . Ďalšie, tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nedefinovan é vzájomné práva
a povinnosti alebo tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne
dohodnuté, ale bliŽšie nekonkĺetizované vzájomné práva a povinnosti budúceho
pľedávajúceho a budúceho kupujúceho ohl'adom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode
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zmluvných stľán doplnené, resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej
zmluvy.

v.
osobitné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí :
- s prípadným vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním pľíslušných územných a stavebných povolení potrebných pre realizáciu diela,
- s Vypracovaním poľealizačného geometľického plánu na predmetný pozemok a jeho

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

inŽinierskou činnosťou area|izáciou vyššie uvedenej stavby, so vstupom na pozemok
azároveřl dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho organizačným z|ožkźlm so spracúvaním ich
osobných údajov v administratívnom pľocese smerujúcom k prevodu vlastníckeho právabez
časového obmedzenia.

3. Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktoré neboli
bliŽšie konkľetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných stľán
doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

4. Budúci predávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvľdzuje 
' 
že na predmete zmluvy

o budúcej zmluve neviaznu žiadne ťaľchy a bremená. Bremenami v zmysle tejto zmluvy
síl záložné prźxa a iné práva zodpovedajúce vecným bremenám, vľátane takých pľáv, pre
vznik ktoých nie je potrebný vklad do katastľa nehnutel'ností, a to aj vrátane obligatómych
práv tľetích osôb, ktoré existujú v súvislosti s nehnutel'nosťami, a to nájomné práva, opčné
prtxa alebo práva zo zmlÍlv o budúcich zmluvách, predkupné pľáva, ktoré boli zriadené
alebo vznikli pred povolením vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k prevádzaným
nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnosti, alebo ktoré môžu neskôr vzniknúť konaním
budúceho predávajúceho vkladom, ateda budúci kupujúci nadobudne kúpnou zmluvou
vlastnícke právo nezať ažené.

vI.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budrĺcej kúpnej zmluve.

l. Akékol'vek Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej foľme, pričom platnými a účinnými sa stanú ů po ich podpise
oboma zmluvnými stranami.

2. Zm|uvapodlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom.
3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom

budúci predávajúci obdľžia po l (jeden) oľiginál a budúci kupujúci obdrží 3 (tri) oľiginály.
4. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákonač,.2|Il2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoqich zákonov v znení neskorších
pľedpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona č. 12212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov, predávajúci v ľade
l, v ľade 2 av rade 3 podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spľacovaním osobných
údajov uvedených v tejto zmluve, pľe potľeby realizácie účelu tejto zmluvy.

6. Tźúo zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. obč:iansky zákonník v znení neskorších pľedpisov,
ktoým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré zźtkony.

7 . Zm|uvné strany čestne prehlasujú, že sű sposobilé na pľávne úkony, zmluva bola uľobená
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Í
tslobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoľučne podpísali.

V Turzovke' dňa
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Budúci pľedávajrĺci Budtĺci kupujúci
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UZNESENIE č.: 22 _ 2812 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N sCHvAĽUJE

bez pripomienok

ZDRŻAL sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

JUDľ

PodpísaI

Budúci výkup pozemku s paľcelným číslom CKN č. 3t33/5 - dľuh pozemku: zá'hradao výmeľe 62 m2,v katastrálnom území Turzovka, ktoý je zapísaný na liste vlastnícĺä č,' 527,vedený okresným úradomC7lca,.katastľálnym odboľom' p.. oĹ'., ćidca, obec Tuľzovka, katastľálne űzęmíęTurzovka, a to odvýluěného vlastníka v podiele l/l' od p' Ľuboš aBaláža,tľvale bytom. Prędmier l2,5, O23 54 Turzovkaaod p' Jany BaIáźoĘ, trvale bytom: Predmier |25, O23 54 Turzovka, za cenl stanovenú dohodou
v sume: l'00 EURol za lm} pozemku. Budúci výkup pozemku je za účelom vybudovania stavby:
,,odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komuniŘáciä u ľu."ouke - Predmieľi,i ktorej stavebným
zámeromje rekonštľukcia MK ě' PMK 72 v lokalite u Papuěíka , foľmou jej spevíenia a odvodnenia
komunikácie a jej následne prevádzkovanie, v súlade s piojektovou dokuméntáciou stavby a bude sa
realizovať za splnenia podmienok:

budúci predávajúci súhlasí s prípadným vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,

budúci predávajúci súhlasí s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pre
realizáciu diela,

budúci pľedávajúci súhlasí s vypracovaním poľealizačného geometrického plánu na predmetný
pozemok a jeho plnohodnotným zápisom do katastra nehnutel'nosii,

budúci predávajúci súhlasí s pľojektovými pľácami, ínžinieľskou činnosťou a realizáciou vyššie
uvedenej stavby a so vstupom na pozemok,

budúci predávajúci a budúci kupujúci súhlasia s uzavľetím kúpnej zmluvy v termíne najneskôľ do 6
mesiacov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia' Kúpna ceńa bude vyplatená do 30 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho právav prospech kupujúceho.

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: 13, MUDľ. Viera Belková,M-ęr.Rastislav Bakajsa, JUDľ. Martin Biľka, JUDr. Radoslav Hľuška,

Marián Chudej, Ladislav Kaduľa, Mgr. KamilKobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Maĺin Mravec, PaedDr. Eleonóľa Nekorancová, Miľoślav Rejda, Lajisluu Šteňige.

Hlasovanie PROTI: 0

GOLIS


