
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
rłzatvoľena podlŻl f 50cl a nasl ztikonu č. 10/1961 Zb. občianskeho zakonníka v znení neskoľšĺch

pľedpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Tľvalý pobý:

Ing. Bíla Ľudmila
Staníková

ZaTratí 1534, 676 02 Moravské Budějovice

v ďalšom texte len,,budricĺ predávajúciĺí

Budúcim kupujrĺcim:
Mesto Turzovka
Stľed 178
023 54 Turzovka

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

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

p. Renáta Michalisková, zas. vedúceho - úsek výstavby arozvoja mesta
lČo: 00314331
DIČ: 20205533|5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,badíłci kupujtűci"

za nasledovných podmienok

Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
urěeného vo výmere presne špecifikovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,odvodnenie
a stavebné úpľavymiestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri ", ktoľej stavebným zámercm
je rekonštrukcia MK č. PMK 72 v lokalite do Papuěíka, formou jej spevnenia a odvodnenia
miestnej komunikácię.

n.
Všeobecné ustanovenia.

a

I

1. Budúci pľedávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti- pozemku paľcelné číslo



E KN l0994l1 o Výmęre 280 m2 druh pozemku: trvalý tľávny porast v zastavanom b'
męsta Turzovka ktoré sa nachádzaju v katastrálnom území Turzovka, obce Turzov^
vedených v katastri nehnutel'ností okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV
č.6944.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zavźĺzujil, že po splnení všetkých podmienok tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavru najneskôľ do ó mesiacov od kolaudačného
ľozhodnutia kúpnu zmluvu, ktorej pľedmetom bude kúpa nehnuteľností 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.

III.
Pľedmet a účel budrĺcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kúpy je ěasť nehnuteľnosti _ pozemku E KN 1O994lI _ TTP
s predpokladaným zźtbęrom o výmere cca 74m2, ktoý sa nachádza v katastrálnom uzemi
Turzovka, obce Turzovka, vedený v katastri nehnuteľností okresným úradom Čadca,
katastrálnym odborom na LV č). 6944 vo vel'kosti podielu 3112 t.j. cca 3149 m2. Presný
rozsah ztlberu bude daný porealizačným geodetickým zameranim stavby.

2. Úěelom budúcej kupy pozemku jě zabezpečenie rea|izácie stavebných úprav
a prevädzkovanie stavby ,,odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke
- Predmieri ".

3. Súčasné právne vďahy ako súčasť Zm|uvy o buidúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- IdentiÍikácia parciel z mestského informačného systému GISPLAN
- Zakreslený záber pozemku do katastľálnej mapy

IV.
obsah budűcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou lcupnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za đohodnutú cenu budúcemu
kupujúcemu pľedmet budúcej kúpy vymedzený v článku III. bod 1. tejto zmluvy o budúcej
kupnej zmluve do vlastníctva, ato na účel vymedzený v článku III. bod 2. tejto zmluvy o
budúcej kupnej zmluve.

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

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

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k pľevádzanému pozemku vkladom do
katastľa nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzťahujúce sa
prtwa a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné stľany sa dohodli, že návth na vklad vlastníckeho práva bude pľed\oŽený
okľesnému úľadu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do 1ś dní po uzairetikúpnéj
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
pouktnaná prevodným príkazom na účet pľedávajúceho, alebo poštovou poukážkou na
adresu budúceho predávajúceho uvedenuv záh|aví tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

7. Ďalšie, tu v tomto ělánku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nedefinovan é vzttjomné práva
a povinnosti alebo tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne
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lodnuté, ale bližšie nekonkľetizované vzájomné práva a povinnosti budúceho

4ĺedávajtrceho a budúceho kupujúceho ohl'adom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode
zmluvných strán doplnené, resp' presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej
zmluvy.

v.
osobĺtné ustanovenia.

1. 1/ Budúci predávajrici súhlasí:
- s pńpadným vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vyđaním príslušných územných a stavebných povolení potrebných pre realizáciu

diela,
- s vypracovaním porealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

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

inžinierskou činnosťou aręa|izáciou vyššie uvedenej stavby, so vstupom na pozemok
a ztroveň dáva súhlas Mestu Turzovka a jeho organizaěným zložkttm so spracúvaním
ich osobných údajov v administratívnom pľocese smerujúcom k prevodu vlastníckeho
prźtv a bez časového obmedzenia.

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

4. Zmlllvĺé strany prehlasujú, že za vzájomne oboznámený pľávny stav nehnuteľností
povaŽujú stav nehnutel'ností, ktoý zahŕřla vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené
Žiadnym vecným bremenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami
(napr. súdnym alebo iným sporom), ani zmluvným vzťahom alebo dohodou s tret'ou
osobou, či uŽ písomnou alebo ústnou, ktoľá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť
právo kupujúceho

5. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí
s realizáciou verejnoprospešnej stavby ,'odvodnenie a stavebné úpravy miestnej
komunikácie v Turzovke _ Pľedmieri" minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho
práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

vI.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

l. Akékoľvek zmęny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve je potrebné
vypľacovať v písomnej foľme, pričom platnými a účinnými sa stanú aŽ po ich podpise
oboma zmluvnými stľanami.

2. Zmluva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zasfupiteľstvom a nadobúda
účinnosťdňomnasledujúcimpodnizveľejneniazmluvypodľa $47azćtkonač:.4011964Zb.
občiansky zákonnik v znęni neskorších pľedpisov a $ 5a zákona č:. 2lll2000Z.z.
o slobodnom pľístupe k informáciám v platnom zneni..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdľŽia po 1 (eden) originál a budúci kupujúci obdrži 3 (tń) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č,.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k infoľmácittm a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
pľedpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona č,. 12212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene
a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov, pľedávajúci v ľade
1' v rade 2 a v rade 3 podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov uvedených v tejto zmluve, pre potľeby realizácie účelu tejto zmluvy.
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6. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a ĺ
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tu
súlade so zákonom č,. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších predp.-
kton-iłn sa menia a dopÍĺaiú niektoré zákony.

7 ' Zmlwné stľany čestne prehlasujú, Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená
slobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom' ani za nélpadnenevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom iozsahu pórozume1i i na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa ..{- '(. a'/ľ

Budrĺci pľedávajúci Budúci kupujúci

Ing. Bíla Ľudmila JUDľ Golis
mesta

Podle ověřovacĺ knril..l lVJéLi }ioĺ:lĺs!lc Đudějovice 
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