
Zmluva o budúcej krĺpnej zmluve
uzatvoľenó Podľa $ 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v mení neskoľších

predpisov

medzi

Anna Kubjatková
Hrošová
04.07.1961

Bořo,.)Aĺ tlrs/ |3 | o|) Of ':lL/MĘ

H Ę 55,}6Ł

v ďalšom texte len,,budúcĺ predávajúci"

Budúcim kupujr'ĺcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastűpený: JUDr. Ľubomírom Golisom' primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golís, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby arozvojamesta
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budílcí kupujtici"

za nasledovných podmienok

člĺnot I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve upravuje budúcu kupu nehnuteľnosti' a to pozemku
uľčeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,'Chodník pri MK
Hlinené", ktoľej stavebným zámerom je vybudovanie chodníka popri ceste v mestskej ěasti
Hlinené.

Budrĺcĺm predávajucim:
Titul, meno, Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:

Jrvalý pobý:
Císlo oP:
Tel./e-mail:
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ltqtnu
\.o!ułi'o'čHnok II.

Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci pľedávajúci je pođielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov

náleŽitostiam dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Clánok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kúpy bude vymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v ělánku II tejto
zmluvy o budúcej kupnej zmluvy, ktoré sa nachádzaju v katastrálnom území Turzovka,
obce Turzovka, vedený v katastri nehnuteľností okresným úradom Čadca' katastrálnym.
odborom na LV č.6076 v spoluvlastníckom podiele pod B44 v 157248/15276768, ato:

parcela CKN 3837 /1 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 4797 m2, LV k danej
nehnuteľnostinezaložený, ktorá je z časti identická do parcely EKN 732Ol2 _
zastavanéplochy a nádvoria o výmeľe 7157 m2,

Rozsah záberu bude upresnený porealizačným geodeticĘim zamęranim stavby.
2. Účelom budúcej kúpy pozémku je 'zabézpeč,enie 

realizácie stavebných úprav
aprevádzkovanie stavby v zmysle projektovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri MK
Hlinené", vypracovanej Ing. Elenou Gľambličkovou' Hurbanova 777 Čadca

3. Súčasné pľávne vzt'ahy ako súčasť Zm|uvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Infoľmatívny výpis z LV
- Výkres záberu pozemku z vyššie citovanej pľojektovej dokumentácie

článok IV.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy.

l. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za cenu stanovenú znaleckým
posudkom, budúcemu kupujúcemu pľedmet budúcej kúpy vynedzený v ělánku III. bod 1.

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, ato na účel vymedzený v článku III.
bodZ. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
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^ł rici kupujúci nađobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladom do
-" č.tł;_' LV rrÚu nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzťahujúce sa

'JŻ)/2vaa povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.
sbát^^ lluvné strany sa dohodli, žeĺávrhna vklad vlastníckeho práva predloŽí budúci kupujúci
ďor'? úzu,^, - ĺesnému úľadu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôr do 15 dní po uzaweti kúpnej

?rr'!,,Tłł;*Ęi,lľcena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia ľozhodnutia
,7]"'n noąrr,^ l povolení vkladu vlastníckeho práva v pľospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude

*" 'ozhnr-"cĘok polkázaná pľevodným pnkazom na účet predávajúceho, poštovou poukážkou na adresu

",abthoo,i"utia ąlbudilceho predávajťrceho uvedenú v zźlhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve' alebo

'porur]"jłu"ďur', uyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.
Uye. ""t Inini]n:lĎalšie,vtejtozmluve obuđúcejkupnejzmluvenedefinovanévzájomnéprávaapovinnosti

''o1 
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bližšie
nekonkľetizované vzt$omné práva a povinnosti budúceho pľedávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čHnok v.
osobitné ustanovenia.

':ľiiť#

k danej
1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušnýchízemných a stavebných povolení potľebných prerealizáciu diela,
- s Vypracovaním poľealizačného geometńckého plánu na pređmetný pozemok a jeho

plnohodnotným zźtpisom do katastra nehnutel'nosti.
2. Ďalej Budúci pľedávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s pľojektoqimi prácami,

inŽinieľskou činnosťou area|izáciou stavby ,'Chodník pri MK Hlinené", so vstupom na
pozemok azäroveřl dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho organizačným zložkám so
spracúvaním ich osobných údajov v administľatívnom pľocese smerujúcom k prevodu
vlastníckeho práva na účel potľebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sa zaväzllje, že nelzavrie Žiadnu takú zmluvu,

- ktorou by sa zaviaza| previest' Nehnuteľnosti pľedmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba"),

- ktoľou by sa zaviaza| uzavneť zmluvu o uzavreti takej budúcej zmluvy s Tľeťou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci predávajúci sa zaväzuje, Že Nehnuteľnosti neza|oží, ani inak nezaťaŽi v prospech

Tretej osoby,
5. Budúci pľedávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie Žiadnu taku zmluvu' na predmet tejto

zmluvy:
a) ktoľou by sa zaviaza|previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tľetia osoba"),

b) ktorou by sazaviazaluzavneť zmluvu ouzawetítakej budúcej zmluvy s inou Tľeťou

osobou, okľem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.
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c) Nevykoná taký úkon, ktoľým dal súhlas lneJ osobe na osvedčenieby

pľedmetu tej to zmluvy
d) Nevykoná ZIaden úkon, ktorým by predmet zmluvy celkom alebo len Z

inej osobe,

6. AK zanikne (umrie ktorákoľvek ZO Zmluvných) strán, pľava a povinnosti Z

prechádzaju na eho pravneho nástupcu dedičov)J (

7 Budúci kupujúci sa zaväzuje, ze vyhotoví poľealizačný geometn cký plán' zn,

posudok, kúpne zmluvy na v1astnénákladv mesta Tuľzovka a Zatovęĺuhľadípoplai
lt..

vklad do katastra nehnuteľnosti
7

8 Buducl kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu náklađv na oveľenle a ôía

prípadne ostatnénáklad Y, ktorémozu vzniknúťs prevodom nehnuteľnosti, resp

tejto zmluvy.
9. guaĺcĺ kupujúci uhľadí budúcemu pređávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonan1

úkonmi suv1slacrml SO zmenou kul tury pozemku
0. InéprźLva a povinnosti nedefinovanév telto zmluve o budúcej kupnej zmluve, ktorénebr

bližšie konkretizované ohľadom buduceJ kúpnej zmluvy budu po dohode zmluvný !Í

#:;:#

1

"ÔŁ{oÜs
strán doplnené a špecifikované obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenel buđúcnosti

1 1 Zmluvne stľanv prehlasujú, ZE SU vzájomne oboznámení s pravnym I faktickým stavon

nehnuteľností, ktoľý zahÍřn astníctvo nehnutel'ností neobmedzené Žiadnym vecnym

bremenom alebo inými pravnyml povinnosťami a skutočnosťaml napr súdnym alebo

lnym sporom), anl zmluvným vzťahomalebo dohodou s tręťou osobou, cl Llz písomnou

alebo ústnou, ktoľá by mohla akýmkoľvek sposobom ovplyvniť pravo budúceho

kupujúceho.
12. Poäpisom tejto zmluvy o budúcej krlpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou

u.r"ir'oprospešnej stavby ,,Chodník pri MK Hlinené" minimálne do doby nađobudnutia

vlasiníđkehó práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

čHnok VI.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej krĺpnej zmluve'

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

vypracovať v písomnej formé, pričom platnými a účinnými sa stanú aŽ po ich podpise

oboma zmluvnými stranami.
2. ZmluvapodlieĹa na stľane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda

úěinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvypodľa $ 47azákoĺač:.4011964Zb.

občiansky zákonník v zĺení neskorších predpisov a $ 5a zákona č,. 21Il20o0Z.z.

o slobodnom prístupe k infoľmáciám v platnom znení..

3. Táto zmluva o uuarĺce1' kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pľičom

budúci pľedávajúcĺ ouárzĺ po 1 (eden) originál a budúci kupujúci obdrži 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákona č,. 21112000 Z.z. o slobodnom

pľístupe k inřbrmáciám a o zmeno a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších

predpisov.
5. Vzmysle $ 11 zákona č:. I2Ż|2OI3 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene

a dopínenĺ niektoých zfüonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci podpisom

tejto zmluvy dáva svoj súhlas So spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,

pre potreby ręalizácie účelu tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť đňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, v
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:;ľ;,,,i:
Anna JUDľ. Ľubomíľ Golis

primátor mesta
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