
Zm|uva o budúcej kúpnej zmluve
uzaÚorenó podľa $ 50a a nusl. zákona č. 10/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné pľiezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý poby:

Sľubanová Veronika
Staníková

Zźtvodie 90,023 54 Tuľzovka

v ďalšom texte len,,budúcĺ pľedávajúcĺ"

Budúcim kupujúcim
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Tuuovka

Zasťűpený: JUDr. Ľubomíľom Golisom, pľimátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ mesta Turzovka
opľávnený rokovať vo veciach technických:

p. Renáta Michalisková,, zas. vedúceho - úsek výstavby arozvoja mesta
ĺČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adľesa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budílci kupujtűci"

za nasledovných podmienok

I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu lĺipu nehnuteľnosti, a to pozemku
...uľčeného vo výmere presne špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,odvodnenie

a stavebné úpľavy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri ", ktorej stavebným zámeľom
je ľekonštrukcia MK č. PMK 72 vlokalite do Papučíka, formou jej spevnenia a odvodnenia
miestnej komunikácie.

u.
Všeobecné ustanovenia.

l. Budúci pľedávajrici sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti- pozemku parcelné číslo

a
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E KN 10994ll o Výmeľe 280 m2 druh pozemku: trvalý tľávny poľast v zastavanom'ĺlze
mesta Turzovka ktoré sa nachádzajű v katastľálnom území Tuľzovka' obce Tuľzovka
vedených v katastri nehnuteľností okresným úradom Čadca,katastrálnymodboromnaLV
č,.6944.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzují, že po splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve lzavrű najneskôr do 6 mesiacov od kolaudačného

rozhodnutia kúpnu zmluvu, ktorej 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 kupnej zmluve.

III.
Pľedmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kupy je časť nehnuteľnosti _ pozemku E KN |0994lI _ TTP
s pľedpokladaným zźlberom o výmere cca l4m2, ktoný sa nachädza v katastrálnom űzemí
Tuľzovka, obce Tuľzovka, vedený v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca,
katastrálnym odborom na LV č,. 6944 vo vel'kosti podielu 3112 t.j. cca 3,,49 m2. Presný
ľozsah ztlberu bude daný porealizačn1im geodetickým zameranim stavby.

2. Účelom budúcej kúpy pozemku je zabezpeč,enie realizźrcię stavebných úpľav
aprevádzkovanie stavby,,odvodnenie a stavebné úpravymiestnej komunikácie v Turzovke

- Predmieri ".
3. Súčasné pľávne vzťahy ako súčasť Zmluvy o buidúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto

zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny vypis z LV
- Identifikácia parciel z mestského infoľmačného systému GISPLAN
- Zakreslený záber pozemku do katastrálnej mapy

IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci pľedávajúci za dohodnutú cenu budúcemu
kupujúcemu predmet budúcej krĺpy vymedzený v článku III. bod 1. tejto zmluvy o budúcej
kupnej zmluve do vlastníctva, a to na účel v1mledzený v článku III. bod 2. tejto zmluvy o

budúcej kúpnej zmluve.
2. Budrici kupujúci pńjme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho výlučného

vlastníctva.
3. Kúpna cena pozemku bude stanovená'znaleckým posudkom, ktorý dá v1pracovať kupujúci

na vlastné náklady.
4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladom do

katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzt'ahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v ělánku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nźlvrh na vklad vlastníckeho práva bude pređložený
okľesnému úradu Čadca _ katastľálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavreti kupnej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu pľedávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukázaná prevodným príkazom na úěet predávajúceho, alebo poštovou poukážkou na

adresu budúceho pľedávajúceho uvedenuv ztlhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úľadu.

7 . Ďalšię' tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nedefinované vzájomné práva
a povinnosti alebo tu v tomto ělánku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne
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dohodnuté' ale bliŽšie nekonkľetizoul-1" vzájomné práva a povinnosti budúcehopredávajúceho a budúceho kupujúceho ohl'adom buäĺ"":'Lĺpnej zmluvy budú po dohode

''äH;*'stľán 
doplnené, 

'esp. 
pľesne špecifikova"J 

" 
oĹúľ,usamotnej uuáĺ"": kúpnej

1. l/ Budúci predávajúci súhlasí:
- s prípadn1im vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu'- s vydaním príslušnýchuzemných astaveun1ich pouol"nĺ potrebných ire realizáciudiela,
- s vypracovaním porealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho
- plnohodnotným zápisom do katastra nehnutelhôsti'2' Ďalej Budúci piedávujĺ.ĺ, poapĺ.om tejto zm|uvy súhlasí s projektovýni prácami,inŽinierskou činnosťo i u r"ilrri"iou vyššie'urredeŕe; stavby, so vstupom na pozemokazárovęň dáva súhlas Mestu Turzovká a jeho oigir;)uĺrým zložkámso spľacúvanímich osobných údajov v administratívnom pro."*_.'"*1úcom k prevođu vlastníckehopráva bez časového obmedzenia.

3' Inépráva apovinnosti nedefinované v tejtozmluve obudúcej kúpnej zmluve, ktoréneboli bliŽšie konkretizované ohľadom b'-dú*j-kúpnej zmluvy budú po dohodezmluvných strán doplnené a špecifikované v "';"h" kupnej zmluvy uzatvorenejv budúcnosti. r\gľlrvJ Llllluv y

4' Zmluvné strany pĺehlasujú, Že za vzájomne oboznámený právny stav nehnuteľnostípovaŽujú stav nehnutelhostí, ktoý iahŕĺa vlastníctvo nehnutel,ností neobme dzęnéžiadnym vecným bremenom alebó inými p.auny-i- povinnost'ami a skutočnosťami(napr' súdnym alebo iným' sporom), ańi zmluvn y^ ,hunom alebo dohodou s tretbuosobou' či uŽ písomnou alebđústnou, ktorá by;;Ĺi; uŕy-kol'.r"k spôsobom ovplyvnit,právo kupujúceho.
5' Podpisom tejto zmluvy o budúcej 

_ 
kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasís realizáciou veľejnoprospešnej stavby ,,oävoanerrie 

- 
a stavebné úpravy miestnejkomunikácie v Turzovke _ preámieri" mińmĺne ao aouy nadobudnutia vlastníckehopráva k predmetnej nehnutelhosti budúci- LupuiĺJm. 

_

v.
osobitné ustanovenia.

VI
Záverečné ustanovenia zmluvy o budrĺcej krĺpnej zmluve.

1' Akékol'vek zmeny alebo doplnky. tejto'zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potľebné

;#ffi:ľiu]"'ň"'T,Tr"ff"' 
pričom platnýmí a úoinnymĺ sa stanĺ 

-*- 

oo ich podpise
2' ZmluvapoďieĹa n-a 

9trane kupujúceho schváleniu mestským zastupitel,stvom a nadobúdaúčinnost'dňom nasledujúcim po áni.zverejn""ĺ" 
'Áń'ypodľa $ 47azékonač:.40/1964 Zb.občiansky zákonník v zneni neskoršíJh p'"a|-ĺ^'*'a $ 5a zźlkona č:. 2I1/2OO0Z.z.

^ o slobodnom prísfupe k informáciám v platnôm ineni..3' Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísanív 6.(šiestich) vyhotoveniach, pričombudúci predávajúci obdrŽia po1 fieden) oĺginäl u Ĺuaĺ"ĺ kupujúú .aarźĺz(tri) oľigináIy.4' Táto zmluva je povinne zvärejňJv anź| pod-ľa 5 sa zĺton a č,. 211/2OOO Z.z. oslobodnomprísfupe k informáciám ao zmene a d'ophđ nĺ.łto"ĺ.l, zákonov v znení neskoľšíchpredpisov.
5' V zmysle $ 11 zákona č'. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmeneadoplneníniektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci vrade1' v ľade 2 av rade 3 podpisom tejto zmluvy dáva r*1 .ĺlrlu. .";pä;;;ním osobnýchúdajov uvedených v tejto źmluve,pľe potľeby reahzácieúčelu tejto zmluvy.
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6. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a úč
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzo
súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiansky zźkoĺlnik v znení neskorších pred
kton-im sa menia a dopĺĺajú niektoľé zákony.

7. Zm|uvné strany ěestne prehlasujú, Že sú sposobilé na pľávne úkony, zmluva bola urobená
slobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Tuľzovke, aĺaY. :.[.,.!,o.|ł.......

Budúci pľedávajúci Budúci kupujúci

Srubanová Veronika JUDľ Golis
mesta

Ô/o

l
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