
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
aftoľená podl'a $ 50a a nasl. zákołla č. 10/]961 Zb' občianskeho zákoltllíkcl v złleníneskoľšícll

pľedpisol'

medzi

Lukáš Pastoľek
Pastoľek '
05.08.1984

2o,í

(a

Budúcĺm kupujúcĺm:
Mesto Turzovka
Stľed 178
023 54 Turzovka

Zastupeĺý; JUDľ. Ľubomírom Golisom' prirnátor tnesta Tuľzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

. JUDr. Ľubornír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený ľokovat' vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby arozvoja mesta
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budlłcí kupujílci"

za nasledovných podmienok

článok I.
Pľeambula.

Táto zrnluva o budúcej kúpnej zmluve uprawje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výnere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pri I|/541
aIIl487 _ Vyšný Koniec - Semeteš", ktoiej stavebnýn zámerom je vybudovanie clrodníka
popri ceste lI/541 aIIl487.

Clánok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nghrrutel'nosti- pozemkov parcelné
číslo:

Budrĺcim predávajricim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobý:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

a
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I

o EKN 3848 o Výlneľe 6 ffiZ, dľuh pozetnku:
v spoluvlastníckoln podiele pod 81 v 1/2, LV č. 5188

tľvalý tľávny \

v zastavalrom území nresta Tuľzovka, ktoľé sa nachádzajuv katastrálnom území Tuľzovka, obc
Turzovka, vedenotn v katastľi ľlehnutelirostí okľesným úľadonr Čadca, katastľálnyn odbororn
LV č' 5188.
2. Budúci pľedávajúci a budúci kupujúci sa zaväzuju, že po splnerrí všetkých podmierrok tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zlnluve uzavrg do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo
najrreskôr do 3 l. l2.2021kúpnu zmluvu, ktoľej predrnetom bude kúpa ne1rnutel'ností uvederrých
v článku III. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluvę a ktorej obsalr bude zodpovedat'minimálne
nálęŽitostiaIn dolrodllutýrn v člárrku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Článok III.
Predmet a ričel budrĺcej kúpy.

1. Pľedlnetom budúcej kúpy bude vynedzeliá čast'nelrnutel'nosti uvedených v článku II tejto
znrluvy o budúcej kúpnej zlnluvy' ktoré sa nacháclzajú v katastľálnotn území TurzovĹa,
obce Tuľzovka, vedený v katastri nelrnutel'ností okresnýrn úradom Čadca, katastľálnyn
odborom na LV č. 5188:

o EKN 3848 o výmere 6 ln2, druh pozemku: trvalý tľávrry porast,
v spoluvlastníckorn podiele pod 81 v 7/2, predbeŽný zábęr pozemku 6 m2.

Rozsah zźtberu bude upresnený porealizačriým geodetickým Zalneraním stavby.
2. Účelom budúcej kúpy pó'émku je 'zabézpeč.enie 

realizźrcie stavebnýclr úpľav
a prevádzkovanie stavby v znysle projektovej dokumentácie s názvom ..Chodník pri II/54l
?]y437 

_ Vyšný Koniec - Semeteš"' Vypracovanej Ing. Elerrou Gľarnbličkovou' Hurbanova
777 Cadca

3. Súčasné právne vzt'ahy ako súčast' Zmluvý o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Infonnatívny v;ýpis z LV
- Výkľes záberu pozemku z vyššie citovarrej projektovej dokumentácie

Clánok IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kúpnou zmluvou pľevedie budúci predávajúci za cenu stanovenú znaleckýn
posudkom, budúcęlnu kupujúcemu predrnet budúcej kúpy vyne dzellý v článku III. bod 1.
tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účel vynedzený v článku III'
bod 2. tejto zmluvy o budúcej kúprrej zmluve.

2. Budúci kupujúci pľijrne pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojlro výlučnélro
vlastníctva.

3. Kúpna cena pozemku bude stanovená znaleckýn posudkom, ktoľý dá vypľacovat'kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci rradobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladorn do
katastľa nelrnutehrostí. Dňorn vkladu prechádzajú rra kupujúcelro všetky vzťahujúce sa
práva a povinnosti k pozelnku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zlnluvné strany sa dolrodli' že návrhna vklad vlastníckęlro pľáva pľedloŽí budúci kupujúci
okresnému úradu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôl'do 1i dní po uzavretikúpnej
zlnluvy.
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/na cena bude budúcernu pľedávajúcemu vyplatená do 30 drrí od doľučenia rozhodriutia
povolení vkladu vlastrríckeho práva v prospech budúceho kupujúcelro. Kúpna cena bude

'poukázaná 
pľevodlrýn príkazorn na účet pľedávajúcelro, poštovou poukáŽkou na adľesu

budúceho pľedávajúcelro uvedenu v záhlavi tejto zrnluvy o budúcej kúpnej znluve, alebo
vyplatená v lrotovosti z pokladrre Mestskélro úľadu.
Ďalšie, v tejto znrluve o budúcej kúpnej znr1uve nedefitrované r,zájolnn éprávaa povinnosti
alebo tu v tejto znrluve o buclúcej kripnej zmluve síce všeobecne doliodnuté, ale bliŽšie
rrekonkretizované vzájomné práva a povinnosti budúcelro predávajúcelro a budúcelro' 
kupujúcelro ohl'adom budúcej kúprrej zrnluvy budú po dolrode zrnluvných strán doplnené,
ľesp. presne špecifikované v obsalru samottrej budúcej kúpnej zrnluvy.

člĺnok V.
osobitné ustanovenia.

l. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vytiatím pozetnku z poliroliospodárskeho pôdnelro ťondu,
- s vydaním príslušnýclr územrrých a stavebrrýclr povolelrí potľebrrýcli pľe ľealizáciu diela,
- S Vypracovanítn porealizačnélro geornetľickélro plárru tla pľedmetný pozernok a jeho

zápisonr do katastra nelrnutel'nosti
2 alej Budúci pľedávajúci, podpisorn tejto znluvy súhlasí s projektovýrni pľácarni'

inŽinieľskou činnost'ou area|izáciou stavby.'Clrodník pri1Il54| aI|/48] - Vyšný Koniec
- Semeteš", So vstupom na pozemok azáĺoveň dáva súhlas Mestu Turzovka ajelio
organizačnýn z\oŽkám so spľacúvaníln iclr osobných údajov v administľatívnotn procese
srnerujúcotn k prevodu vlastníckelro práva na účę1 potrebný na plrrenie tejto zrnluvy.

3. Budúci predávajúcl sa zavázuje, že neuzavrie Žiadnu takú zmluw'
- ktorou by sa zaviaza| pľeviest' Nehnutel'nosti predmetu Zrnluvy na inú osobu ako

Budúcelro kupujúceho (d'alej len ..Tretia osoba")'
_ ktorou by sa zaviaza| uzavriet' zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Tľeťou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci predávajúci sa zaväzýe, Že Nehnutel'nosti neza7oži, ani inak nęzaťaŽi v pľospech

Tľetej osoby,
5. Ak zanikrre (umrie) ktoľákol'vek zo Zmluvných strátr, práva a povitrnosti z tejto Zrnluvy

prechádzajú na jelro pľávnelro lrástupcu (dedičov).
6. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že vyhotoví poľealizačný geornetrický plán, znalecký

posudok, kúpne zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka a zárovęřl uhľadí poplatok za
vklacl do katastľa nehnutel'nosti.

7 ' Budúci kupujúci uhradí budúcernu predávajúcemu náklady na overenie a poštovné,
pľípadne ostatné náklady, ktoľé môŽu vzniknúť s prevodom nelrnuteľnosti, ľesp. podpisom
tejto zrnluvy.

8. Budúci kupujúci ulrradí budúcer'rru pľedávajúcemu všetky rráklady súvisiace s vykonanýrni
úkoruni súvisiacimi so zmenou kultúľy pozemku.

9. Iné pľáva a povinnosti nedefinované v tejto zrnluve o budúcej kúpnej zmluve, ktoré neboli
bliŽšie konkľetizovarré olrl'adom budúcej kúpnej zlnluvy budú po dohode zmluvrrých
stľán doplnené a špecifikovarré v obsalru kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

10. Zrnluvrré strany prelilasujú, że su vzćýolnne oboznánrení s pľávnyrn i faktickým stavom
nehnutelirostí, ktorý zahŕlia vlastníctvo nelrnutelirostí neobmedzené Žiadn1łn vecným
bľelnenom alebo inýni pľávnyrni povirurost'ami a skutočl'lost'ami (napr. súdnyn alebo
iným sporom), ani zmluvnýn vzt'aholn alebo dolrodou s tret'ou osobou, či uŽ písornnou
alebo ústnou, ktoľá by molrla akýmkol'vek spôsoborn ovplyvnit' pľávo budúcelro
kupujúceho'
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l l' Pocĺpisotn tejto znluvy-o budťlcej kúpnej zlrrluve budúci pľedávajúci súlilasí s ľeall.
'erejnoprospešnej stavby ..Choäník pri lll541 a I]/487 - Vyšný Koniec - Semrlrrirrinrá1ne do doby liadoĹuclnutia vlastníckeho pľáva k predmetlrej nelrnutehrosti budúckupujúcilll.

Záv e r e čn éu s t a n ĺl ve n' 
" 
:l1l1'; T 
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u,l ĺ. 
"; 

k ú p n ej z m l u v e.

1' Akékol'vek 
''neny alebo doplnky tejto znluvy o budúcej kúpnej znluve je potl.ebrré

;ť:lľxl|iJ"'đ':ä|j:i:"' p'ieo''' platnýni a ĺeinn:;nli sa'stalrú łz po ich podpise
2' Zĺnluva podlieha 

1a :tľane kupujúceho schválerriu lrrestským zastupitel'stvolrr a nadobúdaúčinnost" dl"lonr nasledujúcim po áni zverejnenia ,,nluuy podl'a $ 47a ztlKolla č' 4Ol1964 Zb'občiansky zákonliík u 'n.ní neskoršícjr pä;i;;; a $ 5a zákona č. 211l2O0OZ.z.
^ o slobodnom prístupe k ilrforrnáciárn v platnäm inení..3' Táto zĺnluva o budúcej kúpnej zln]uve bol. *pĺ*l'a'u ł.1s'y.n.lr) vyhotoveniaclr, pľičombudúci pľedávajúci obdľŽí pn i 6"a",') oľiginái. Ĺ"aĺ.i kupujúci'o bár'iź(tľi) oľiginály.4' Táto zlnluva je povilllle zveľejň"ovalrá pođl'a $ 5a zákon a č. 211/20OO Z.z. oslobodnompľístupe k irrfonnáciánr a o Zĺnene a đoplneni niektorých zákonov v zneni rieskoršíchpľedpisov.
5' V zrnysle $ 1l zákona č. 1 22/2013 Z. z. o ochraĺre osobnýclr údajov a o Znenea doplnení niektorýclr zákolrov v znerń neskoršíclr |ľedpisov' predávajúci podpisomtejto zrnluvy dálla. svoj súhlas So Spracovaním osobnýóh ĺdu;o.n uvedertýcll v tejto zlnluve,
- J'." potľeby realizácie účelu tejto zmluvy. 

J -'r ."vgJv v uvvuvlrJvll

ó' Táto zmluva nadobúda platnást' dňorn podpisu oboclr zrnluvnýcli strán a účinnost'nadobúda dňorĺ nasledujúcirn po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, vsúlade so zákonotn č' 40/1964 Zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších pľedpisov,ktorýn sa menia a dopíriajú niektoré zákony.
7 ' Zmluvné strarry čestIre pľelrlasujú' Že sú sposobilé na právne úkony, ztnluvabola uľobenáslobodne a vážne,.lrie_v tiesni , pod nátlakom, ani ,a nápudrr"nevýhodnýclr podlnienok.Zlnluvné strany si zmluvu prečitali, jej obsahu u plno- i

súIrlasu ju vlasĹroľučne podpísali. PotlI,u (tsl,()|i; !|1.!!!'|,, , ,,,::'ilłł:::",;.ľleli 
a na znak

|.'-ur,t' ł :'' 
!,' i ..(:ĺ' 

ĺ ! 1' i s Ąĺ i ĺ o ĺ i 1 1 
i ł l t l

V Turzovke' dňa ../..:.,.../ĺ'....

Budúci pľeĺlávajúći
,/ ., ,'7

' .. t.,

i
J

Ľubomír Golis

;: _ lĺ,' '{JMOVKA
|rĹr 54
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_ -u.vl rn r:UKäS JUD
átoľ tnesta


