
Zmluva o budúcej krĺpnej zmluve
uzűtvorená podľa f 50ą a nasl. zakoncl č. 10/1964 Zb. občianskeho zákonníkav znení neskoľších

predpisov

medzi

Budúcĺm predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

Baroš Fľantišek
Baroš

Predmier 319,023 54 Turzovka

v ďalšom texte len ,,budrĺci pľedávajúci"

Budúcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastapený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy

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

p. Renáta Michalisková, zas. vedúceho _ úsek výstavby arozvoja mesta
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka'

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budtłci kupujlici"

za nasledovných podmienok

I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej hipnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnutel'nosti, a to pozemku
uľčeného vo výmere presne špeciťrkovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,odvodnenie
a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri ", ktorej stavebným zttmerom
je rekonštrukcia MK č. PMK 72 v lokalite do Papučíka, formou jej spevnenia a odvodnenia
miestnej komunikácie.

II.
Všeobecné ustanovenĺa.

l. Budúci predávajúci sú podieloĘŕmi spoluvlastníkmi nehnutęl'nosti- pozemku parcelné ěíslo

a

I



E KN 1099411 o výmere 280 m2 druh pozemku: tľvalý trávny porast v zastavanom úb
mesta Turzovka ktoré sa nachädzajű v katastrálnom území Turzovka, obce Turzovk.
vedených v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca' katastrálnym odboľom na LV
č.6944.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzuju, že po splnení všetkých podmienok tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavru najneskôr do ó mesiacov od kolaudačného
ľozhodnutia kupnu zmluw, ktorej predmetom bude kupa nehnuteľností uvedených v članku III.
tejto zmluvy o budricej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude zodpovedat'minimálne náleŽitostiam
dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

ilĺ.
Predmet a účel budúcej kúpy.

l. Pľedmetom budúcej kúpy je časť nehnuteľnosti - pozemku E KN IOgg4lI _ TTP
s predpoklađaným zźtbęrom o výmere cca 74m2, ktoý sa nachádza v katastrálnom území
Tuľzovka, obce Turzovka, vedený v katastri nehnuteľností okresn1im úradom Čadca,
katastľálnym odborom na LV ě.6944 vo vel'kosti podielu lt192 t.j. óca 0,07 m2. Presný
rozsah zźtberu bude daný porealizačným geodetickým zarleranim stavby.

2. Účelom budúcej toĺpý pozemku je zabezpeč,enie rea|izácie stavebných úpľav
aprevádzkovanie stavby,,odvodnenie a stavebné úpľavy miestnej komunikácie v Tuľzovke
- Predmieri ".

3. Súčasné právne vďahy ako súčasť Zmluvy o buidúcej kupnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Infoľmatívny vypis z LV
- Identifikácia parciel z mestského informačného systému GISPLAN
- Zakreslený záber pozemku do katastrálnej mapy

IV.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kupnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za dohodnutú cenu budúcemu
kupujúcemu predmet budúcej kúpy vynedzený v článku III. bod 1. tejto zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve do vlastníctva, ato na účel vymedzený v článku III. bod 2. tejio zmluvy ó
budúcej lcupnej zmluve.

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

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

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo kprevttdzanému pozemku vk|adom do
katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zm|uvné strany sa dohođli, že návrh na vklad vlastníckeho práva bude predložený
okĺesnému úradu Čadca - katastľálnemu odboru najneskôr do 1ś dní po uzawetitupnó;
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia ľozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho pľáva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná prevodným pľíkazom na účet predávajúceho, alebo poštovou poukáŽkou na
adresu budúceho predávajúceho uvedenűv záhlavitejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
JYPlatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

7 . Dalšie, fu v tomto článku zmluvy o budúcej kupnej zmluve nedefinované vzájomn é práva
a povinnosti alebo tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne
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/hodnuté, ale bliŽšie nekonkľetizované vzájomné práva a povinnosti budúceho
pľedávajúceho a budúceho kupujúceho ohl'adom"budúcej kúpnej zńluvy budú po dohodezmluvných strán doplnené, reśp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej
zmluvy.

1. 1/ Budúci predávajúci súhlasí:
- s pľípadným vyňatím pozemku z pol'nohospodáľskeho pôdneho fondu,- s vydaním príslušnýchuzemných astavebných povolení potrebných pre realizáciu

diela,
- s Vypracovaním poľealizačného geometrického plánu na pľedmetný pozemok a jeho
- plnohodnotným zápisom do katastľa nehnuteľnôsti.

2' Dalej Budúci predávajuci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s pľojektovými prácami,
inŽinierskou činnosťou arealiziciou vyšśie uvedenej stavby, .ó uštupo- na pozemok
azźroveň dáva súhlas Mestu Tuľzovká a jeho organlzačným zložkám so spľacúvaním
ich osobných údajov v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho
práv a bez časového obmedzęnia.

3' Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve, ktoré
neboli bliŽšie konkľetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy uuaĺ po dohodezmluvných strán doplnené a špecifikované v obšahu_ kúpnej ,Álrry uzatvorenej
v budúcnosti.

4' Zmllvné stľany prehlasujú, že za vzájomne oboznámený pľávny stav nehnuteľností
považujú stav nehnuteľností' ktoý zahŕňa vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené
žiadnym vecným bremenom alebo in;fľni právnymi povinnosťami a skutočnost,ami
(napr. súdnym alebo in;iłn sporom), ani zm1uvným ,źťuho^ alebo dohodou s treťou
osobou, či uŽ písomnou alebo ústnou, ktorá by.oĺlu ak;imkoľvek spôsobom ovplyvniť
právo kupujúceho.

5' Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí
s realizáciou verejnopĺospešnej stavby 

',oávodnenie a stavębné úpraíy miestnej
komunikácie v Turzovke _ Predmieri" minimálne do doby nadobuĺnjĺa viastníckeho
prtx a k pľedmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

v.
osobitné ustanovenia.

vI.
Zá*erečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1' Akékol'vek zmęny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej lĺupnej zmluve je potrebné
vypľacovať vpísomnej foľme, pričom platnými a účinn;imi sďstanú až po ich'podpise
oboma zmluvn;ýłni stranami.

2' Zmluva podlieha na stľane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy poil'u 5 +l i ielráiu ě. 4011964 Zb.občiansky zákonnik v znení neskoľších predpisov a $ 5a zćtkona č:. 211/2OOOZ.z.

- o slobodnom prístupe k infoľmáciám v platnôm inęní..3' Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v ó (šiestich) vyhotoveniach, pričom
. budúci pľedávajúci o.bdržiapo l (ieden) originál a budúci kupujúci oaarzĺ3 (tri) oľiginály'4' Táto zmluva je povinne zverejňovaná podřa $ 5a zákona č,.21l/2OO0 Z.z. oslobodnom

pľístupe k informáciám ao Zmene a doplneni niektoých zźlkonov v zneni neskorších
pľedpisov.

5' V zmysle $ 1l zákona č,. t22/2Ol3 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, prädávaj'úci v ľadel, v rade 2 av rade 3 podpisom tejto zmluvy dźlva srroi sĺlrlas ro .p.ä"orraním osobných
údajov uvedených v tejto zmluve, pre potreby ręalizácieűčelu tejto zmluvy.
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a úi
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tur;
súlade so zákonom ě. 4011964 Zb. oběiansky zákonník v zneni neskorších P1'_.'
kto4irn sa menia a dopĺĺajú niektoré zákony.

7 ' Zmlwné stľany čestne prehlasujú, Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená

slobodne avtlžne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanźlpađne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluw prečítali, jej obsahu v plnom ľozsahu porozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa

Budúci kupujBudrĺci predávajúci

Wr+- /--

Baľoš František JUDľ. Ľu Golis
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