
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzaľvoľená podl'a ! 50a a nąsl. zákona č. 10/]9ő1 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobý:

Surovková Anna
Furdanová

Predmieľ 272, o'Ż3 54 Tuľzovka

v d'alšom texte len,,budúci predávajúci"

Budúcim kupujúcim:
Mesto Tuľzovka
Stred 178
023 54 Tuľzovka

Zastllpený: JUDr. Ľubomíľom Golisom' primátoľ mesta Turzovka
opľávnený k podpisu zmluvy:

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

p. Renáta Michalisková, zas. vedúceho _ úsek výstavby arozvojamesta
ĺČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533l5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej ľen ,,budíłci kupujílci"

za nasledovných podmienok

I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu lcupu nehnuteľnosti, a to pozemku
uľčeného vo výmere presne špeciÍikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,odvodnenie
a stavebné úpravymiestnej komunikácie v Turzovke -Pľedmień ", ktorej stavebným zámercm
je rekonštrukcia MK č. PMK 72 v |okalite do Papučíka, formou jej spevnenia a odvodnenia
miestnej komunikácie.

II.
Všeobecné ustanovenĺa

l. Budúci pľedávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti- pozemku parcelné ěíslo

a
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E KN 1Ľg94lt o výmeľe 28O m2 druh pozemku: trvalý tľávny porast v zastavanom úzeĺ'

mesta Tuľzovka któré sa nachädzajtl v katastrálnom území ŤuLovka' obce Tuľzovka

vedených v katastJ nąhnuteľností okresnýľn úradom Ćadca'katastľálnym odborom na LV

l. ľr1u1"' pľedávajúci a budúci kupujúci sa zavänlju, Žeposplnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrű najneskôľ do 6 mesiacov od kolaudačného

ľozhodnutia kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľností uvedených v ělánku III'

tejtozmluvyobudúcejkúpnejzmluveaktorejobsahbudezodpovedaťminimálnenáleŽitostiam
dohodnutým v ělánku IV' tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

1. Pľedmetom budúcej ktipy je časť nehnuteľnosti _ pozemku E KN I0994lI - TTP

s predpokladaným iaa"rő^ó ..1*"." cca 11m1,ktoý sa nachtĺdza v katastrálnom území

Turzovka, obce Turzovka, vedený v katastri ,r"ľrnút"t''ostí okresným úradom Čadca'

katastľálnym odborom na LV ě. 6944 vo vel'kosti podielu 1/48 t.j. cca 0,29 m2' Presný

rozsahzáberuuuaeaani,porealizačnýmgeodetickĘzamęraĺimstavby.
2. Účelom budúcej kúpy po""*ní^_'fi iua"7ĺeěenię reď'izácię stavebných úpľav

aprevádzkovanie stavby,,odvodnenie a stavebnéŁpľavy miestnej komunikácie v Turzovke

3. ;ľč'"ľä';iu;. vzťahyako silčasť Zmhlvy o buidúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto

ilI.
Predmet a účel budúcej kúpy'

ry.
obsah budúcej kúpnej zmluvy'

zmluvyatovrozsahu:
- Informatívny výpis z LV
-IdentifikáciaparcielzmestskéhoinformačnéhosystémuGISPLAN
- Zakľeslený záber pozemku do katastrálnej mapy

1. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za dohodnutu cenu budúcemu

kupujúcemu pľeJmet budúcej kúpy;y*"d;y' 9'u*'' 
11I' bod 1' tejto zmluvy o budúcej

kupnej zmluve do vlastníc tva, ato ,rííĺ"r vynedzený v článku III' bod 2' tejto zm1uvy o

2. B:lt""? *iľĺ"ľ']ffie pozemok uvedený v článku III. bod 1. do svojho výluěného

3. ľ'ľľ"Jľ; pozemku bude stano veĺäzĺaleckým posudkom, ktoý dá vypľacovať kupujúci

na vlastné náklady.
4. Budúci kupujúci" nadobuđne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do

katastra nehnuteľností. Dňom *ruJ" prćchźĺd7ajrľ na kupujúceho všetky vzťahujúce sa

pľáva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III' bodu 1'

5. Zmluvné strany sa dohodli , z" níril, na vklad vlastníckeho práva bude pľedloŽený

okresnému úľadu Čadca _ tatastráneÁu odboru najneskôr do 15 dní po uzavreti }úpnej

6. íľ'|xľ;""a bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 đní od doručenia rozhodnutia

o povolení vktadu v'astníckeĹo prĺrrä u pi".péół' budúceho kupujúceho' Kúpna cena bude

poukázaĺttprevodným pľíkazom "" 
ĺ*, piedávajúceho' alebo poštovou poukáŽkou na

adľesu budúceho predávajúc"rro.',r"á"rrĺ v'ztth..avi'tejto zm'uvy o budúcej kúpnej zmluve,

vyplatená v hotovosti 
" 

pôkludn" Mestského úradu'

7 . Ďa1šie, tu v tomto článk; zmluvy 
" 

Ĺ"a,i*i kúpn9j zmluve nedefinované vzájomĺé prtĺva

a povinnosti ;i;b"fu vtomto úá"k";luvy^o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne
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dohodnuté, ale bližšie nekonkľetizované vzájomné prtwa a povinnosti budúceho
predávajriceho a budúceho kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode
zmluvných strán doplnené, resp. pľesne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej
zmluvy.

v.
osobĺtné ustanovenia.

1. 1/ Budúci predávajúci súhlasí:
- s prípađným vyňatím pozemku z poľnohospodáľskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pre ľealizáciu

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

plnohodnotn;im zápisom do katastra nehnutel'nosti.
2. Ďalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektoými prácami,

inŽinierskou ěinnosťou arealizáciou vyššie uvedenej stavby, so vstupom na pozemok
a ztroveň dáva súhlas Mestu Tuľzovka a jeho organizačným zložkám so spracúvaním
ich osobných údajov v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho
práva bez časového obmedzenia.

3. Iné práva apovinnosti nedefinované v tejtozmluve obudúcej kúpnej zmluve, ktoré
neboli bližšie konkľetizované ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode
zmluvných strán doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej
v budúcnosti.

4. Zmluvné strany prehlasujú, Že za vzájomne oboznámený právny stav nehnuteľností
povaŽujú stav nehnutelhostí, ktoý zahřla vlastníctvo nehnuteľností neobmedzęné
Žiadnym vecným bľemenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami
(napr. súdnyn alebo iným sporom), ani zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou
osobou, či už písomnou alebo ústnou' ktorá by mohla akýmkol'vek spôsobom ovplyvniť
právo kupujúceho.

5. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kripnej zmluve budúci predávajúci súhlasí
s ľealizáciou verejnoprospešnej stavby ,,odvodnenie a stavebné úpravy miestnej
komunikácie v Tuľzovke - Pľedmieri" minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho
prźĺv a k predmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

vI.
Zźxerečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1' Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej foľme, pľičom platnými a účinnými sa stanú až po ich podpise
oboma zmluvnými stľanami.

2. Zmlwa podlieha na stľane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda
účinnosťdňomnasledujúcimpodnizverejneniazmluvypodľa $47azttkoĺač,.40/1964Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov a $ 5a zákoĺa č:. 21'l/Ż000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni-

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrŽia po 1 fieden) originál a budúci kupujúci obdtži 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona č,.21112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 1l zákona č,. 12212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov, predávajúci v rade
l, v ľade 2 av rade 3 podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spľacovaním osobných
údajov uvedených v tejto zmluve, pre potreby ręalizácie účelu tejto zmluvy.
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strĺĺn a Ú
nadobrida dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia na webovom sídle mesta Tuĺ
sriladę so zákonom ě. 40/1964 Zb. občiansky zźtkonnik v zneĺí neskorších p.- 

_

ktor,ým sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zźĺľiony.
7. Zmluvné strany čestne prehlasujú, Že sú sposobilé na pľávne úkony, zmluva bola uľobená

slobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanźryadnenevýhodných podmienok.
Zmllvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu poľozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoručne pođpísali.

V Turzovke, dňa ..ll,.L'..lło.l....

Budúcĺ

u
..... J

t\
\

Budúci predávajúcĺ

lt l/

ĺ
w'Ą{/\-/

Surovková Anna JUDr. Golis
mesta

'r'j:
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