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Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

uzavretá podľa $ 50ą občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zmluva")

ĺ. Žsr: 3I8I2OI8/oSM

medzi zmluvnými stľanami :
1. Budr'icim predávajúcim:

(ďalej len,,budúci pľedávajúcio' alebo,,ŽSK";

Názov:
Sídlo:
Štatutĺáľny orgán:

lČo:
DIČ:
číslo účtu/IBAN:

a

2. Budtlicim kupujúcim:

Názov:
Sídlo:
Štatutáľny orgán:

lČo:
DIČ:

Žĺlĺnslcy samospľávny kľaj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Erika Juľinová, pľedsedníčka
37 808 427
2021626695
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0050 3670

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomíľ Golis, pľimátor

00 314 331

20205533rs

(ďalej len,, budúci kupujúci" alebo 
''Mesto")

čHnok I.
Úvodné ustanovenia

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom:

- pozemku paľc. KN-C č,.29Ltl zastavané plochy a nádvoľĺa o výmeľe 4550 m2,

ktoý je zapísaný na liste vlastníctva (tĐ č. 8202 v kat. území Turzovka, obec Turzovka,

okres Čadca v správe spľávcu: Gymnázium, Ľudovíta Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČo:

00 160 849.

2. Budúci kupujúci plánuje vybudovať na časti pozemku paľc. KN-C č.. 29111zastavané

plochy a nádvoľia o výmere 4550 m2 pľepojovacie komunikácie a chodníky v rĺímci

plánovanej stavby: ,,Dopravné prepojenie MK uI. Ntŕdrgžnó, ul. Štúrova, arelúl

polikliniky" (ďalej len ako ,,stavba") v ľozsahu podľa projektovej dokumentőcie pľe

stavebné povolenie vypľacovanej zodpovednou pľojektantkou Ing. Elenou Gľambličkovou,

Huľbanova 777, O22 01 Čadca, IČo: łt 362 594 v mesiaci 06/2017 (ďatej aj len ako

,,pľojekt stavby'o).
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3. Zmluvné strany vedené tým, aby budúci kupujúci mohol v stavebnom konaní preukźnať
opľávnenie vybudovať na vyššie uvedenom pozemku prepojovacie komunikácie achodníky
v rámci plánovanej stavby: ,,Dopravné pľepojeníe MK ul. Ndďražnd, uI. Štúrova, aľeól
polikliníky", pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, že za podmienok dohodnutých vtejto zmluve
uzat'łoria v budúcnosti kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho
prtxa zbudúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho k častĺ(novovytvoľenému)
pozemku o predpokladanej výmere 98 m2, ktoqý bude odčlenený z pozemku paľc. KN-C
ě. 29lll zastavané plochy a nádvoria o výmere 4550 fiŕ v kat. űzemi Turzovka, obec
Turzovka, okľes Čadca po realizácii stavby v zmysle pĄektu stavby a na základe
geometľického plánu' Výmeľa bude upľesnená geometrickým plránom.

(ďalej len ako,,budúcĺ pľedmet kúpy").

Clánok III.
Kúpna cena

1. Kúpna certa za budúci pľemet kúpy bola schválená uznesením Zastupiteľstva Žilinského
samospľávneho kraja č,.9l4 v bode 15, zo dňa 19. maľca 2018 auznesením Mestského
Zastupiteľstva v Turzovke č. 28 - 2812 _,,2018, zo đňa 08. marca 2018 vo výške 1 EUR za
celý pozemok vymeľaný geometľickým plánom.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, že k'Úpna cena je splatná najneskôr do 30-tich dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, na účet predávajúceho uvedený v zźůúaví tejto
zmluvy. Pľi platbe sa uvedie vaľiabilný symbol, ktoľý pľedávajúci oznĺĺmi kupujúcemu.

čHnok IV.
Lehota na uzavľetĺe kúpnej zmluvy

1. Zmluvné stľany sa dohodli, že kúpnu zmluvu uzavťll po súčasnom splnení nasledujúcich
podmienok:

a) po tom, ako bude budúci pľedmet kúpy vymedzený geometrickým plánom, ktoý bude
oveľený autoľizačne ako aj úradne (náklady na jeho vyhotovenie a oveľenie znáša
budúci kupujúci),

b) po tom, ako bude na predaj a kúpu udelené schválenie (súhlas) Mestského zastupiteľstva
v Turzovke a schválenie Zastupiteľstva ŽSK.

2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavěŁ:ujű, žę v lehote do 3

mesiacov od doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej stľane na uzavľetie
kúpnej zmluvy, uzavru kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude Zastupiteľstvom ŽSK
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schválený budúci predmet kúpy _ novovytvorený pozemok, ktorý bude odčlenený
z pozemku parc. KN-C č.29lll zastavané plochy a nádvoľia o výmere 4550 m2. Yyzvať na
uzavľetie kúpnej zmluvy je oprávnená ktoľákoľvek zo zmluvných strĺĺn po súčasnom
splnení podmienok uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy.

3. Zmhxné strany sa dohodli, že touto zmluvou sú viazané po dobu 3 rokov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.

4. Za rczvĺizovaciu podmienku' ktorá má za následok zanik tejto zmluvy sa považuje deň
odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim, pľípadne neuzavľetie kúpnej zmluvy
z akéhokoľvek dôvodu na strane kupujúceho.

čHnolĺ V.
ĎaKie pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1. Budúci predávajúci vedený tým, aby budúci kupujúci mohol v stavebnom konaní
preuktnať právo vybudovať na budúcom pľedmete kúpy pľepojovacie komunikácie a
chodníky, srihlasí s tým, aby budúci kupujúci ako stavebnílďinvestor stavby: ,,Dopravné
pľepojeníe MK ul. NúdražnlÍ, ul. Štúľova, areúl polikliniky" predloŽil túto zmluvu
pľíslušnému stayebnému úľadu apožiadal o vydanie stavebného povolenia na výstavbu
dotknutej stavby.

2. Budúci kupujúci Sa zaväzuje, že bude dodrŽiavať povinnosti a podmienky uložené
v pľávoplatných rozhodnutiach príslušných správnych oľgánov.

3. Budúci kupujúci sazaväzuja že bude ZSK včas a vopľed infoľmovať o tom, Že bolo vydané
stavebné povolenie. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že bude ŽSK včas infoľmovať o priebehu
vykonávania stavebných prác a o ich skončení a predpokladanom začiatku kolaudačného
konania a zaěatí kolaudačného konania.

5. Budúci pľedávajúci si vyhľadzuje právo slobodne sa vyjadľiť v jednotlivých spľávnych
konaniach, ktoré sa vďahujtl alebo súvisia s ýstavbou a kolaudáciou stavby, ak bude
pľíslušným správnym oľgánom oslovený ako účastník konania alebo dotknutá osoba
(oľgán).

6. Všetky náklady (najmä náklady na správne poplatky a notáľske poplatky), ktoľé vzniknú
ztejto zmluvy, ako aj z kúpnej zmllvy, alebo v súvislosti s ňou sa zavazuje znźšať a hĺadiť
budúci kupujúci.

7. Budúci predávajúci je povinný zdržat'sa všetkých úkonov a konaní smerujúcich k prevodu
pľedmetu budúcej kťrpy na tľetie osoby až do splnenia závdłzkov, ktoré pre neho vyplývajú
ztejto zmluvy.

8. Budúci pľedávajúci má povinnosť:

- neponúknuť predmet budúcej kúpy po dobu trvania tejto zmluvy žiadnej tretej osobe,

!fr.i
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neuzatvoriť žiadnu zmluvu ani nepodpísať iný dokument o prevode vlastníckeho pľáva
k pľedmetu budúcej kúpy na tretiu osobu, neuzatvoriť žiadnu zmluvu o budúcej zmluve
o prevode vlastníckeho pľáva k pľedmetu budúcej kúpy na tretiu osobu.

ČIánok VI.
Spoločné a záveľečné ustanovenĺa

1. Táto zmluva zavázuje aj všetky osoby, ktoľé ak]í'rnkol'vek spôsobom vstĘia do práv
a povinností, ktoré pľe zmluvné stľany vyplyvajú ztejto zmluvy.

2. Zm|uvné strany sa dohodli, Že všetky listiny, ktoými sa medzi nimi zakladajú, menia alebo
zanikajű práva a povinnosti, si budú doručovať buď ako poštové zásielky určené đo
vlastných ľúk alebo osobne. Na doručovanię zásielok sa vďahujú ustanovenia zźlkona č,.

16012015 Z. z. Cívilného sporového poriadku v platnom zneni o doručovaní súdnych
zásielok uľčených do vlastných ľúk.

3. Túto zmluvu je možné meniť len na zákIade písomne uzavretých dodatkov odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.

4. Yzťahy v tejto zmluve neupľavené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonnika v platnom znení.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť driom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v zmysle ust. $5a zźlkona č,. 2lI12000 Z. z. o
slobode informácií v spojení s ust. $ 47a ods. 1 občianskeho zĺíkonníka v platnom znení.

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4-roch rovnopĺsoch, dva rovnopisy sú určené pre budúceho
kupujúceho a dva ľovnopisy pre budúceho pľedávajúceho.

7. Táto zmluva bola uzavrętá slobodne, vážĺe, určite aztozumitęl'ne, nie vtiesni a|ebo za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli aĺa znak súhlasu
pľipáj ajú svoj e podpisy.

Y Żi|ine, ao^ ./..?..ľ.ť...ł !/.(.. V Tuľzovke, dňa 2 4 ł. ?o/ł

Za budúceho pľedávajúceho: Za budrĺceho kupujúceho:

€ I

Ing. Erika Ju
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vÝPIS
z uznesení Zastupitel'sfua Žilinského samosprávneho kraja'

konaného dňa 19' maľca 2018

0

trvalil prebytočnost' majetku Žĺtinského samosprávneho lłaja na zákląde,čl !0 
ods' 3 Zásad

hospodárenia o roĺrioáár:n s majetkom" išŘ a spôsob 
"pľevoĺlu prebytočného majetku

Žittnského samospróvneho lłaja z dôvoiuiodnéhi osoĺitiłno zľeti,'a na základe f 9 ods'

j písm. a) a podl'a- rrr. s 9a ods'.a pĺr-*. ą zákonq č' 446/2001 Z' z' o majetku vyšších

územných celkov v znení"neskorších pre'áptsoíplLčęlo'm pľglloiű tohto majetku:

uzatvoľeni""-ro"y"äĹoaĺ""ikúńne jimlrnFá'''-"'upredajačastiProzemku:

- parc. KN_C ĺ.źgllt zastivanéplochy a nádvoĺia o výmere 4550 m" '

zapísanom u ororoíŕ'ĺ^íiriu", ňlil'ř''ň;spľávny r.'":, ŕ";"nského 48, 01I 09 Ż\!ina,

lČo: lz 8O8 427,na LV ć.. 820Ż u- k. í. Turzóvka, 
-obec 

Tuľzovka' okľes Čadca' v správe

správcu: cy*rarĺ}rł'Ľ;'d;;;; Štiro ss, 023 5ł Turzovka' Žiađateľovi - budúcemu

Uznesenie 9ĺ4

Zastupitel'stvo Žĺlinského samosprávneho kľaja

!5. schval'uie

kupujúcemu:

a chodníky'

Výslędok hlasovania 12:

Żi|\na3. apľíla 2018

Za spľávnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

/ ł'

o Mesto Turzovka, Stred 178, 02154 Tuľzovka' lČo: oo 3I4 331r

za kúpnu cenu t,00 €'

ffidff".'*ka v zastúpení JUDľ. Ľubomírom Golisom - pľimátoľom 
-mesta 

doľučilo

Žilinskému samosprávnemu kľaju Žiadoď o odkúpenie časti pozanku paľc' KN-C č" 29IlI za

irčelom usporiađania v1astníct rä ł rpuírvaníu pľepoiova.cích komuniklźcií a chodníkov pĺe

obyvateľov u ,n.*" ľrr."orrku v rámci;;'Ĺ', ,'Ďop.uorro pľepojenie MK $ Nádražná' ul'

Štúľova, areál polikliniky" v rozsahu podľa pĺojektovej aon191195 vypľacovaneJ

zodpovedno., pro.;"t turrtuntkä,r, Ing. Eleno,' c.u.utiekovou v mesiaci 612017 '

odpľedaj ,r"trr.rt"ľr'ortiz dôvoduĺodného osobitného zręteľabude podmienený vyuŽívaním

pľedávanej n"ľr'.,ta.osti jej nadobúdateľom (Mestom Turzovká) len ako komunikácia

€.,

Zaz ŕ3hlasov, pľoti: 0 hlasov' zdrźa|o sa: 0 hlasov'

nehlasovalo: L hlas'

Ing. Erika Juľinová v' r

predsedníčka

,í/,f
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UZNESENIE č.: Ż8 _2812 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHvAĽUJE

V 'I'uľ:łlykĺ' ĺlňu ......'................ 
'' ''

ukrúhlu pcčiutku ht(slu ' puďpis:

/ü^-J/

i

Budúci výkup časti pozemku v pľedpokladanej výmeľe 98 mŻ zparcely CKN č. 29lll - druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie z celkovej výmery 4550 ffi2, ktoľý sa nachádza
v katastľálnom území Turzovka, zapÍsaný v katastľi nehnutel'nosti na liste vlasinictva ě. 8Ż0Ż,
vedený na okľesnom úrade v Čadci, katastrálnom odboľe, pre katastrálne územie Turzovka, obec
Tuľzovka, okľes Čadca, od výlučného vlastníka budúceho predávajúceho: Žilinský samosprávny
kraj, IČo: 37 8o8 427, so śídlo.' ul Kom-enského 48, olt oq"Žilina, 

'.'-|äu", Gymnázium
Turzovka, ĺČo: oo 160 849, so sídlom: Ľ' Štúra 35, O23 54 Turzovku, u p.orp..t budúceho
kupujriceho, vlastníka budúcej stavby: ,,Dopravné pľepojenie MK ul. Nádražňá, ul. Štĺrouu, ur.at
polikliniky": Mesto Tuľzovka, IČo: oo 3l4 33l, so sídlom: Stred 178, O23 54 Turzovka, za kúpnu
cenu stanovenú dohodou zmluvných stľán v sume: l,00 EURO zacelý predmet budúcej kťrpy. 

'
Pľesný rozsah výkupu pozemku CKN č. 29l/l bude vymedzený geometrickým-plánôm po
rcalizácii stavby.

bez pripomienok

o

ę

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Pľítomnĺ na hlasovaní: l3
ľIlasovanie ZA: l2, MUDr' Viera Belková,Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Biľka, JUDr. Radoslav HľuŠka,

Maľián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr' Kamil Kobolka, Mgr. Š-tefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Nekoľancová, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŻAL sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: I, Miroslav Rejda

JUDľ. r GOLIS

Podpísal dňa: ĺ.I. ?o /ł
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