
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
zatvorenó podľa $ 50a a nasl. zókona č. 40/l964 Zb. občianskeho zókonnĺką v mení neslrorších

predpisov

medzi

Budúcĺm predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dáfum naroderria:
Trvalý pobyt:
Číslo op:
Tel./e-mail:

Budúcim pľedávajúcĺm:
Titul, meno, priezvisko :

Rodné pľiezvisko:
Dátum naľodenia:

Jrvalý pobý:
Císlo oP:
Tel./e-mail:

Terézia Končitá
Lašutová
10.01.

Pavol Maľčiš
Maľčĺš

(Z?

?2

v ďalšom texte len,,budúci pľedávajúcĺ"

Budúcĺm kupujúcim:
Mesto Tuľzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zasttryený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Tuľzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

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

Ing. Daľina Liwiková, referent úseku výstavby arozvojamesta
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budtűci kupujtici"

za nasledovných podmienok
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článok I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje buđúcu kúpu nehnutel'nosti, a to pozerry

určeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pri IIl54'
a|Il487 - Vyšný Koniec - Semeteš", ktorej stavebným zźtmeromje vybudovanie chodníka
popľi ceste IIl541 aIIl487.

v
Clánok II.

Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci pľedávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti- pozemku paľcelné číslo:
o CKN 3766120 o ťymere 22 m2, druh pozemku; zastavané plochy a nádvoria,

ktoý vznikol rozdelením paľcely EKN 3828 o výmere I2l m2, druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria, LV č. 5185; geometrickým planom č).712017

vyhotoveným firmou _ GEODÉZIA CADCA s.r.o. _ Ing-. Janou Fuljerovou,
dňa: 09.04.2018, úradne overeným okresným úradom Cadca, katastrálnym

odborom _ Ing. Teréziou Targošovou dňa 23.04.2018 pod číslom 39912018.

Pod B1 s spoluvlastníckom podiele 1/6 a pod 83 v spoluvlastníckom podiele 1/3

pre Teréziu Končitu r. Lašutovú a pod 82 v spoluvlastníckom podiele ll2 pre
Pavla Marčiša r. Marčiša.

V zastavanom území mesta Turzovka' ktoré sa nachádzaj'Ú v katastrálnom území Tuľzovka,
obce Turzovka, vedenom v katastri nehnuteľností olaesn1im úradom Čadca, katastrálnym

odborom LV č. 5185.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sazav'áanjű, Žepo splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej lnipnej zmluve uzavru do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo

najneskôr do 3|.12.2021 kupnu zmluvu, ktorej predmetom bude lnipa nehnuteľností uvedených

v ělánku III. tejto zmluvy o budúcej lĺúpnej zmluve a ktoľej obsah bude zodpovedať minimálne

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

čHnok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Pľedmetom budúcej kúpy bude vymeđzenáčasť nehnuteľnosti uveđených v článku II tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka,
obce Ťuľzovka, vedeny v tatastrĺ nehnuteľností okresným úradom Čadca, katastrálnym

odborom na LV č. 5185:

CKN 3766l2O oťWere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

ktoý vznikol rozdelením parcely EKN 3828 o výmere |2| m2, druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria, LV č. 5185; geometľickým plánom č,.712017
vyhotoven;im firmou _ GEODÉZIA ČADCA s.r.o. _ Ing-. Janou Fuljerovou,
dňa: 09.04.2018, úradne overeným okľesn;im úradom Cadca, katastrálnym
odboľom _ Ing. Teréziou Taľgošovou dňa 23.04.2018 pod číslom 39912018,
Pod Bl s spoluvlastníckom podiele 116 apod 83 v spoluvlastníckom podiele
1l3 pre Teľéziu Končitu r. Lašutovti a pod 82 v spoluvlastníckom podiele 1/2

pre Pavla Marěiša r. Marčiša.

o

2



d

ĺ{o z s ah záb eru bude upre snený p o re a|izaěným geo deti ckým zamer anim stavby.

-. Účelom budúcej kúpy pozemku je zabezpeč,enie rea|jzácie stavebných úprav
a prevádzkovanie stavby v zmysle projektovej dokumentácie s názvom ',Chodník 

pri II/54l
aII/487 _ Vyšný Koniec - Semeteš"' vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova
777 Čadca

3. Súčasné právne vzťahy ako súčasť Zm|uvy o budúcej kúpnej zmluve tvoľia pľílohu tejto
zmluvyatovľozsahu:

'- Informatívny výpis z LV
- Výkres záberu pozemku z vyššie citovaĺej projektovej dokumentácie

čhnok IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

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

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, ato na účel vymedzený v článku III.
bod2. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

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

3. Kúpna cena pozemku bude stanovęnáznaleckým posudkom, ktorý dá vypracovať kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ženźprh na vklad vlastníckeho práva predloŽí budúci kupujúci
okresnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavretilĺúpnej
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 pńkazom na úěet pľedávajúceho, poštovou poukáŽkou na adľesu
budúceho predávajúceho uvedenú v záh|avi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.

7 . Ďalšie, v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve nedeťtnovan évzź|omnépráva a povinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bližšie
nekonkretizované vzájomné prźĺva a povinnosti budúceho pľedávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
ľesp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čHnok V.
Osobĺtné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s prípadn;im vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potrebných pre realizáciu diela,
- s vypracovaním poľealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodnotn1im zápisom do katastra nehnuteľnosti.
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Ż. Ďalej Budúci predávajúci'.P:dľi'om tejto ?"'ľ'I súhlasí 'p'j:ľoY'i 
prácĄ

inŽinierskou ěinnosťo u arealizäci"ň,"*v ,,Chodník oĺ i'*i' 
"{íĺjiÚ 

- Vyšný Konie

- Semeteš.., so vstupom na po""*äř'á'rt or"ĺ aĺ"ä'.iň". v"'* Tuĺzovka ajehor

oľganizaěn v^ rlÄłu{^.o .p*"ú''o*ä i.h ;*bných ĺáaiou v administľatívnom procese

smerujúcom k p;;;ä;tu.tnĺ"t "ł,o;;"" 
na účel potr.ffi 'u 

plnenie tejto zmluvy'

3. . Budúci predávajúc i sa zavdzllje' Že-łelzavrie Žiadnu takú zmluvu'

.ktoľoubysazavíaza|previesťN"t,,,,,t"ľnostipľedmetuZmluvynainúosobuako
Budúceho kupujúceho (ďalej len "Tretia 

osobď')'

- ktorou by sa ,łrruruĺu)avľieť ".r"'" " 
lzavretitakej budúcej zm'uvy s Treťou osobou'

4. ilffi1"rffiffiä',]ł|?r-rre, Že Nehnuteľnosti neza|oŽí,ani inak ĺezaťaŹiv pľospech

Tretej osobY,

5. Ak zanikne (umrie) ktoľákoľvek zo Zm|uvĺých strán, práva a povinnosti z tejto Zmluvy

;'ffiľľ?'ůľffi *ľ'"ł ł:ľ'#ü:!iäłľ]ľ ",ný 
geom etrický p l án, znal ecký

posudok, t"p* )r'l"w nu Jtu.tnä,'ailr"av mesta ľ"'äuŕu Z'zäroveiuhradí poplatok za

7 . #äĺjffitľä":*ľľ''ffi'Jä;emu predĘúcemu nak'ady na'9ver:nie a poštovné'

prípadne ".,"#;ui.i.ö 
k;;J"räň vzniknúř ' 

p'"uoá* neĹnuteľnosti' resp' podpisom

tejto zmluvY'
8. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu všetky naklady súvisiace s vykonanýľni

;.ľľffi *:l;xi#:trä."ł#"Y*?.ä."""m"eobudúcejkúpnejzmluve,ktoréneboli
bliŽšie konkretizované ot ľudoä-uuJi."itĺrp".i "äňi-"u"äĺ 

po đoľ'od" zmluvných

strán doplnené a špecifik9ya1e'';b.ä;Lďn;ď "d1";""átuo'"''"3 
v budúcnosti'

10. Zmluvné strany prehlasujú' " * ;ä;;;."Ĺ"'n*Ĺnĺ s právnym i faktickým stavom

nehnuteľností, ktoý za*\a'ä.,í*i"" ""rr"*"ľ"ä.,'i 
*äu*"á"ene Žiadnym vecným

bremenom alebo injľnĺ pr,ĺrorr:räi'p"'i*áľ'1i, i 'L"'"e"oľu*i 
(napr' súdnym alebo

inýĺn sporo*i*i źmluvniľn.';;"til alebo dohoä; ' 
treťou osobou' či uŽ písomnou

aleboĺst,,oíktorábymonÍ;řý*k;ił.r,pň"oi".'""prńniťprávobudúceho
kupujúceho' 

ej lnipnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou

'' 
^i:#l'"";;.::j:?ŕľ'ľľ,ďrti:.ł'* 

pĺ lvsłt "'i;;;í^_-Ývs"y 
J(oniec _ Semeteš"

minimálne áo doty nadobudnutä"iä.ĺnĺ"t"rr" pra'ui'p'"dmetnej nehnuteľnosti budúcim

kupujúcim.

čHnok VI.

Lźyeĺećnéustanovenĺ" "'i""y 
o budúcej kúpnej zmluve'

1. Akékoľvek zÍflefiyalebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej 1l-uve 
je potľebné

vypľacovať v piso1|ej.|ľ", onujľ'o'Íi"ĺ"í. ĺei*ń' 'u 'tánĺ 
ů po ich podpise

oĹä*u zmluvnýľni stľanamt'

Ż. Zm'vvapođlienä n;;;;" k'puj_u9eho schváleniu mestskýĺn zasfupiteľstvom a nadobúda

účinnosť dňom nasledujúc.m p: d"i;;"r"j'eńa aolur.y;;äi" $  '.äz.*onač" 40ĺ1964 Zb'

občiansky zákonník v zĺení Tnŕ;u1* i;:lľ:::-;í ď zäkona č:' Ż71l200oZ'z'

3*ľť*ľ*ĺĺ'*ľłľ.ľľŕ:ľilJ"'i:'':"$;=ł!:(štyľocĘYy.h9 
jo^*niach'priěom

Ĺ.,aĺ"ĺp..ĺffi :;ňilii:j,I':'1;ľ}i:äił''-1ľľl]*i:t;tHľŻy):ilľH:*
4. Táto zmluva je povinne ZveľeJnov
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k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoých zźkonov v zneni neskoršíchsov.
zmysle $ ll zákona č,. 122/2013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmenea doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci podpisomtejto zmluvy dáva svoj súhlas so spľacovanímosobných údajov uvedených v tejto zmluve,pre potľeby realizäcieúčelutejto zmluvy.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost,4adobúda dňom nasledujúcimpo dnijej zvere.lnenia na webovom sídle mesta Turzovka, vsúlade so zákonom č,. 4Olt 964 Zb. občiansky zrĺkonníkv zneni neskorších predpisov,ktoľým sa menia a dopÍĺajĺniektoré zál<ony.
7. Zmluvnéstľany čestne prehlasujú, že sú sposobilé na pľávne úkony, zmluvabola urobenáslobodne avfüne,nie v tiesni , pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.Zmluvné strany si zmluw prečítali,jej obsahu v plnom rozsahu poľozumeli anaznaksrihlasu ju vlastnoručnepodpísali

V Turzovke, dňa rfu.,.(ĺ,.?. 9,.l.€.

Budrĺci pľedávajúcĺ 1::.-? TU

023
24

iolis

Marčiš ľ. Marčĺš


