
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzatvorenci podľa $ 50a a nasL zakona č. 40/1961 Zb. občianskeho zákonníka v mení neskoľších

predpisov

medzi

Budúci predávajúci v ľade 1:

Titul, meno' pđezvisko: Mudríková Anna
Rodné priezvisko: Srničková
Dátum narodenia
Tľvalý pobyt: Predmieľ 238,023 54 Tuľzovka, Slovenská republika

(d'alej len predávajúci v rade I ")
Budúci predávajúci v rade 2:
Titul' *éno' priezvisko: Škľiptová Maľcela
Rodné pľiezvisko: Mudríková
Dátum narodenia
Trvalý pobyt: Predmieľ 238,023 54 Turzovka, Slovenská republiky

(d'alej len predávajúci v rade 2")
Budúcĺ pľedávajúci v rade 3:
Titul, meno' pľiezvisko: Šľrĺpelc Ladislav
Rodné priezvisko: Škripek
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt: Predmier 238,023 54 Turzovka, Slovenská republika

(ďalej len predávajúci v rade 3")

Budúcim kupujúcim:
Mesto Tuľzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastűpeĺý: JUDľ. Ľubomírom Golĺsom, pľimátor mesta Turzovka
opľávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor mesta Tuľzovka
oprávnený ľokovať vo veciach technických:

p. Renáta Michalisková, zas. vedúceho _ úsek výstavby arozvoja mesta
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stređ 178
0Ż3 54 Turzovka

d'alej len ,,budtici kupujílci"

za nasledovných podmienok

I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upľavuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
urěeného vo výmere presne špeciťrkovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,odvodnenie
a stavebné úpľavy miestnej komunikácie v Tuľzovke - Predmieri ", ktoľej stavebným zámeĺom
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l. Budúci predávajúci
nehnutelhosti:

';'::ľö'i*:f#ä: PMK 72 v ?okaiite do Papučíka, formou jej spevnenia a odvodnenia

II.
Všeobecné ustanovenia.

v rade l, v ľade 2 av rade 3 sú podielovými spoluvlastníkmi

ilI.
Predmet a účeI budúcej kúpy.

ry.

- budúci predávajúci v rade 1 pod B1 v spoluvlastníckom podiele % apodB4v spoluvlastníckom podie\e^%,
- budúci pľedáva.iúci v rade z pšaB2 v spoluvlastníckom podiele Yl,- budúci predávaiúci v rade 3 i;"J ní u.poluvlastníckom podiele %,ktoré sa nachádia'itl v katastľäňoÁ"ĺL"^ĺľuľzovka, -;il" 

Tuľzovka, vedených v katastrinehnutel'ností okľesným ĺraaom Čadca, katasinĺIňy. oauorom na LV č. 1301, ato|lffiu* 
s parcelným číslom c-rN o. ;t;g/i:äffi;äi"u: trvalé tnívne porasty o výmere

2' Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaviŁujű,, že posplnení všetkých podmienok tejtozmluvy o budúcej kúpnej 
'ml"u." uzavr(l najneskôr ao o mesiacov od pľávoplatnostikolaudačného ľozhodnutiu łĺp.,u 

''l,'r*, ktorej p."J-"to- bude kúpa nehnutel,nostíuvedených v článku III' tejto 
"t""y o budúcej kúpnej )-luu" a ktoľej obsah bude zodpovedat,minimálne náleŽitostiam dohodnutń v článku lv. tejto Árryo budúcej kúpnej zmluve.

l'Predmetom budúcej kúpy je nehnutelnosť - pozemok budúcich pľedávajúcich vľade1' v rade 2 av rudé.' 'ii#.ĺpoai"lo"y-ĺ .o"'1r"jä.."'u."ĺ nehnutelhosti:

1Jł'1ä.ff.1ľ#ĺ:l':':;i.: 
l ńJ Bi-'-,pJi'l"stníck;;;;äř"l" z apod 84

- budúci predávajúcí v rade 2 ioaB2 v spoluvlastníckom podiele Ył,- budúci predávajúci v rade 3 iod n: u.iioiuui"ši'j"m. podiele %,ktoľé sa nachádzaitl u ŕutu't'alná- 
Ęr.Tuńvka, 

--;il" 
Turzovka, vedených v katastrinehnutelností oLesným úľadom Čua"a, Luta.iłĺlnyň oauorom na LV ě. 130l, ato

!"'ł"ffi;łffi:''ý- 
číslom C_KN č.ä;b/4 :"illľl""emku: tľvalé tľávne porasty

2'Učelom budúcej kúpy pozemk u je zab.ezpečenie stavebných úprav aprevádzkovanie stavby"odvodnenie a stavebné irp*"y ńí*"": ł-ä-""jiĺ"ĺ. 
"TLo"n. _ Predmieri ...

I

obsah budrĺcej krĺpnej zmluvy.
Budúcou kúpnou zm_luvou prevedie buďici predávajúci za dohodnutú cenu budúcemukupujúcemu pľedmet budĺ1'i típy 

"y- edzeni,' eia"ŕ'Jil 
.b9d l. tejto zmluvy o budúcej

ľľääĹj:äľöiilll'J:"d, ; iJ 
"ä'ĺea uy'"J'"ni 

"'ejĺ"ł' ľI. bod 2. tejiozmluvy o

äĺä:ľJ1ľffi,J,1xl"'"j'' 
že prijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho

Hodnota pozemku bola stanovená dohodou a'pľedstawje sumu 1 EURO za 7 m2.Budúci kupujúci nadobudne ulu'tnĺ"ř. p-.,í* upnłiaź-unému pozemku vkladom dokatastra nehnutel'no1', oĺ9- "*il;*Lni17i" 2: ř'o':o."ho všetky vzt,ahujúce sapráxa a povinnosti k pozemk,, uu"d.nen,u v článku III. bodu l.
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Zmluvné strany sa dohodli, že nttvrh na vklad vlastníckeho práva bude predložený

okresnému úľaäu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzavreti kúpnej

zmluvy.
Kúpna cena budę budúcim predávajúcim vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia o

povolení vkladu vlastníckeĹo prává ,r, p.o'pech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude

poukźzaná prevodným pľíkazóm na účet predávajúceho, alebo poštovou poukáŽkou na

äd."r,, budúceho p.ěaa*;rĺ.eho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

vyplatená v hotovosti z pokladne mestského úradu.

Ďujsi", tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nedefinovanévztĄomné, práva

a povinnosti alebo tu v tomto článku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne

dohodnuté, ale bliŽšie nekonkľetizované vzájomné pľáva a povinnosti budúceho

pľedávajúceho a budúceho kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy.budú.po dohode

)mluvných strán doplnené, reśp. pľesne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej

zmluvy.
v.

osobitné ustanovenia.
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1. 1/ Budúci predávajúci súhlasia:
- s pľĺpadn;ŕm výĺatím pozemku z poľnohospodáľskeho pôdneho fondu,

- , '1.yáurrím pľíslušnýcń územnýcľl_ a stavebných povolení potrebných pľe ľealizáciu

diela,
- s vypracovaním porea|izačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodnotným zápisom do katastra nehnuteľnosti'
2. Ďalä3 nuaúci predávujú"i, podpisom tejto zmluvy súhlasia s projektovými prácami,

inŽinierskou činnosťo i u r"i|irźr"iou vyššie uvedenej stavby, so vstupom na pozemok

azźrovęřtdáva súhlas Mestu Turzovka a jeho organizaěným z|ožkám so spracúvaním

ich osobných údajov v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho

ptáv a bez ěasového obmedzenia.
3. iné práva apovinnosti nedefinované v tejtozmluve obudúcej kripnej zmluve, ktoré

nebóü bľŽšie konkĺetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode

zmluvných stran doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej

v budúcnosti.
4. Budúci predávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že na predmete

zmluvy đuuaĺ.".; zmluve néviaznu Žíadne ťarchy abľemená. Bľemenami vzmysle
tejto zmluvy si žt|ozné prźĺva a iné práva zodpovedajrice vecn;ým bľemenám' vrátane

tatych práv, pre vznik ktoľých nie je potľebný vklad do katastľa nehnutel'ností, a to aj

vráiane_obligätóľnych práviretích ósôb, ktoľé existujú v súvislosti sĺehnuteľnosťami,

a to nájomněpravá,op8né právaalebo pľáva zo zmltlv o budlicich zmluvách, pľedkupné

práva, ktoľé 
_boli 

zriađené alebo vznikli pred povolením vkladu vlastníckeho práva

Ĺupujúceho kprevádzaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnosti, alebo ktoľé

*ozú neskôr vzniknúť konaním budúceho pľedávajúceho vkladom' a teda budúci

kupujúci nadobudne kúpnou zmluvou vlastnícke právo nezaťažené.

vI.
Záyerečnéustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potrebné

vypľacovať v písómnej formô, p.ičo- platnými a účinnými sa stanú až po ich podpise

oboma zmluvnými stľanami.
2. Zm|uvapodlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom.

3. Táto zmluva o budúcej kúpnój żmluve bola spísaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach, pričom

budúci pľedávajúci obáľŽiá po 1 fieden) originál a budúci kupujúci obdľŽi 3 (tri) originály.
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4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona ě.2||lŻ000 Z.z. o slobodnom
pľístupe k informáciám ao Zmene a doplnení niektorych zákonov v znęní neskorších
predpisov.

5. Vzmysle$llzákona č). 1Ż2lŻ0l3Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predávajúci v rade
1, v rade 2 av rade 3 podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov uvedených v tejto zmluve' pľe potreby realizácie účelu tejto zmluvy.

6. Tźtto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na wębovom sídle mesta Turzovka, v

súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

ktoým sa menia a aopĺĺajĺ niektoré zákony.
7. Zmluvné strany čestne prehlasujú' Že sú sposobilé na právne úkony, zmluvabola urobená

slobodne aváŽne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanápaďne nevýhodných podmienok.
Zmluvné stľany si zmluvu pľečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli anaznak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa...

\Ya
Predávajúci v rade 1:

Mudríková Anna

ľredávajúci v rade 2:

Skripková Marcela

9ľedávajúci v rađe 3:

Skľipek Ladislav

Kupujúci:
Mesto Tuľzovka, v
JUDr. Ľuboľ

n l

{ĺl
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UZNESENIE č.: 23 -28/2- 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

N sCHvAĽUJE
_ Budúci vykup pozemku s parcelným ěíslom CKN ě. 3lŻ8/4 _ druh pozemku: tľvalé trávnaté porasty

o výmeľe 49 m2, v katastrálnom území Tuľzovka, ktoľý je zapísaný na liste vlastníctva č' 1301, uedený
okresným úľadom Čadca, katastrálnym odborom, p'. óŕ'"' Čadcą obec Turzovka, katastrálné ĺ'"*i"
Turzovka, a to od podielov'ých spoluvlastníkov, a to nasledovnę:

- od p' Anny Mudľíkovej, trvale bytom: Predmieľ Ż38, 023 54 Tuľzovka, pod Bl v spoluvlastníckom
podiele Vl a pod 84 v spoluvlastnĺkom podiele |/ł;

- od p' Marcely Škripkovej, trvale býom: Predmier 238, 0Ż3 54 Turzovka, pod B2 v spoluvlastníckom
podiele Vo;

- od p' Ladislava Škľipeka, trvale býom: Predmier 238, o23 54 Tuľzovka, pod B3 v spoluvlastníkom
podiele l/4

Klipna cena za budúci výkup pozemku je stanovená na zák|ade vzájomnej dohody v sume: l,00
EURO/m2 pozemku.

Budúci výkup pozemku je za riěelom vybudovania stavby: 
',odvodnenie a stavebné úpľavy miestnej

komunikácie v Tuľzovke - Predmieľi", ktoľej stavebným zámerom je rekonštrukcia MK e. pnĺr zz
v lokalite u Papučíka, foľmou jej spevnenia a odvodnenia komunikácie a jej následne prevádzkovanie,
v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a bude sa realizovať za splnenia podmienok:

- budúci pľedávajúci súhlasí s prípadným vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,

_ budúci predávajúci súhlasí s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pre
realizáciu diela,

- budúci pľedávajúci súhlasí S Vypracovaním porealizaěného geometrického plánu na predmetný
pozemok a jeho plnohodnotným zápisom do katastra nehnutel'nosti,

- budÚlci pľedávajúci súhlasí s pľojektovými prácami, inžinierskou ěinnosťou a ľealizáciou vyššie
uvedenej stavby a so vstupom na pozemok,

- budúci pľedávajúci a budúci kupujúci súhlasia s uzavretím kúpnej zmluvy v termíne najneskôľ do 6
mesiacov od právoplatného kolaudaěného rozhodnutia. Kťlpna cena bude vyplatená do 30 dní odo dňa
doruěenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastnĺckeho pľáva v prospech kupujúceho.

bez pľipomienok

Celkový počet poslancov Mestského Zastupiteľstva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovanĺ: l3
Hlasovanie ZA: I2, MUDr. Viera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Biľka, Marián Chudej, Ladislav Kadura,

Ing' Maľtin Mľavec,Mgr. Kamil Kobolka, Mgľ' ŠtefanKompánek, Ing, Jana
PaedDľ. Eleonóra Nekorancová,

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania: 0
NEHLASoVAL: l, JUDľ' Radoslav Hruška

Miľoslav Re lnrger

JUDľ.

Pod

LIS


