
Zmluva
o uzavretí budricej kúpnej zmluvy

uzaťvorená podl'a $ 50a a nasl. zákona č,.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:

Titul, meno, priezvisko:

Dátum naľodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

Číslo občianskeho preukazu:

Tel. kontakt:

E- mail:

Ing. Roland Vrábet

Podvysoká č..402

d'alej len ,,budúci pľedávajúci"

Budúcim kupujrúcĺm

a

Zastűpené:
So sídlom:
IČo:
DIČ:
lČ oprĺ:
Bankové spojenie
Císlo úětu :
IBAN:

Mesto Tuľzovka
JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátoľom mesta
Stred 178, 0Ż3 54 Turzovka, SR
003 I 433 I
Ż020553315
nie je platcom DPH
Pľima banka Slovensko' a.s', pob. Čadca
0Ż0461700Ż15600
sK50 s600 0000 0002 0461 7002

Vo veciach zmluvy je opľávnený konať :
Titul, meno, priezvisko: Ing' Darina Litvíková _ ľefeľent úseku výstavby a rozvoja

Mesta Turzovka
Tel. kontakt: +421141/420 93 42
E - mail: darina.lirvikova@turzovka.sk

I

d'alej len ,, budúci kupujtĺci"



Clánok I.

Pľeambula

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upľavuje podmienky budúcej kripy nehnutel'nosti a to

pozemku,ktoĘŕbudevymedzenýgeometľickýmplánom,ktorýbudepoužitýnastavbu
,,Rekonštrukcia cyklotľasy na cyklochodník v meste Tuľzovka"'

Cyklochodník bude vybudovaný v celkovej díŽke cca 4,'7 km, od hľanice katastra Mesta

Tuľzovka s obcou Pojvysoká po mestskú ěasť Vyšný Koniec (koniec staľej cesty v smere

zČadce na Makov).

Článok III.
Predmet a účel budúcej kúpy

článok II.
Pľedmet zmluvy o budúcej zmluve

l/ Mesto Turzovka ako invęstoľ má v pláne v ľámci Integľovaného regionálneho opeľačného

programu (IR6P) 2014 - ŻoŻ0 ziea|izovať dielo ,, Rekonštrukcia cyklotľasy na

cyklochodník v meste Tuľzovka " za ućelom zvýšenia kapacity cyklistickej dopľavy na

celkovom počte prepravených osôb. V prípade' Žę męsto Tuľzovka nebude úspešné v programe

IR6P' budúci p..oanu.;ĺ.í dáva súhlas budúcemu kupujúcemu pre uplatnenie tejto zmluvy

o budúcej kúpnej zmluvy iv iných operačných p'ográ*och' prípadne ziných dotačných

zdrojov, prípadne z vlastných zdrojov'

2/ Buđúci pľedávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujil. Že po sptnení podmienok tejto zmluvy

o budúcej zmluve uravrú na;neskôi do l2 mesiacov od právoplatného kolaudačného

rozhodnutia stavby - ,, Rekonštrukcia cyklotľasy na ryklochodník v meste Tuľzovka ''

kúpnu zmluvu , ktoľej p.eametom bude kúpä nehnutäľnosÍi uvedenej v čl' III tejto zm|uvy a jej

obsah bude mať 
'iniÄaln. 

náleŽitosti, ktäré budú dohodnuté v tejto zmluve o budúcej kúpnej

zmluve.

1/ Tľasa cyklochodníka bude ľealizovaná a umiestnená na nasledujúcich pozemkoch' ktoľé sri

predmetom tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:

parcela CKN 38ł4 - ffvalé trávne poľasty o výmeľe 5l66 m2, LV k danej nehnutel'nosti

Áezaloż.ený, k. ú. Turzovka, ktoľá je identická do parciel:

o EKN 149 - trvalý trávny pärast o výmeľe'256 mŻ, LV ě' 9407,k' ú' Tuľzovka'

Vuveáenon., Eťlĺ pozémku ste póoielovy spoluvlastník pod B11 vpodiele

I6sOlio3ŻO' ktoľý pbaĺ"t predstavuje výmeru 10'67 m2;

parcela CKN 3710 - trva|é tľávne poľasty o výmeľe ŻŻ97 mz,LV k danej nehnutel'nosti

Áezalożený' k. ú. Tuľzovka, ktorá je identická do qa191el:

o EKN 2313 _ trvalé tľávne pőrasty o výmere l 5l7 m2,Ly ć' 9407 , k' ri' Tuľzovka'

V uvedenom EKN pozemku sie póoielov;ý spoluvlastník pod B11 v podiele

lssoiioizo. ktoľý pbai"t pľedstavuje výmeľu 63,ŻI m2;
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parcela CKN 3710 - trvalé tľávne porasty o výmeľe 2Ż97 m2, LV k danej nehnutel'nosti

nezaloŽený, k. ú. Tuľzovka, ktorá je idelltická do paľciel:
o EKN 8295/1 -oľnápôda ovýmere 6061 m2, LV č.940ó, k. ú. Turzovka. V

uvedenom EKN pozemku ste podielový spoluvlastník pod B11 v podiele

398012477ĺ9999999999. ktoľý podiel predstavuje výmeľu 24I,24 mŻ

2l Rozsah záberu Vášho pozemku bude daný pľojektovou dokumentáciou stavby

a porea|izačným geometľickým plánom (GP). Jedná sa o cestnú stavbu, ktorej rozsah bude daný

funkčnou šírkou cyklochodníka v rozsahu 3.5 m. Pľesný ľozsah záberu bude daný v projektovej

dokumentácií, ktoľá je v súčasnosti v štádiu spracovania a následne vyhotoveným
poľealizačným geometrickým plánom.

3/ Súčasne právne vzťahy ako súčasť Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvę tvoria pľílohu tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve' a to v rozsahu:
Informatívny výpis LV CKN stavu
Informatívny výpis LV EKN stavu
Identiťrkácia paľciel z mestského informačného systému GISPLAN _u so
zakreslením trasy

Clánok IV.
Podmienky uzavretia budúcej kúpnej zmluvy

I/Klzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim pľedávajúcim a budúcim kupujúcim

dôjde po splnení podmienok, ktoré sú stanovené v tejto zmluve.

2/ Budúci predávajúci sazavazujeŽe pľevedie vlastnícke pľávo na budúceho kupujúceho, ktory

sa zaväzuje, Že prijme predmet zmluvy do svojho výlučného vlastnícťva.

článok v.
Ďašie pľáva a povinnosti Budúcich zmluvných stľán

1/ Budúci pľedávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvľdzuje, Že na pľedmete zmluvy
o budúcej zmluve neviaznu Źiadne ťaľchy a bremená. Bľemenami v zmysle tejto zmluvy sú

zćiożné prélva a iné práva zodpovedajúce vecným bremenám, vľátane takých pľáv, pre vznik
ktoľých nie je potľebný vklad do katastľa nehnutel'ností, a to aj vrátane obligatórnych práv

tretích osôb, ktoľé existujú v súvislosti s nehnutel'nosťami, a to nájomné pľáva, opčné pľáva

alebo práva zo zmluv o budúcich zmluvách, pľedkupné práva, ktoré boli zriadené alebo vznikli
pred povoleníln vkladu vlastníckeho práva kupujúceho kprevádzaným nehnutelhostiam do

katastľa nehnutel'nosti, alebo ktoľé môŽu neskôr vzniknúť konaním budúcęho pľedávajúceho

vkladom, a teda budúci kupujúci nadobudne kúpnou znrluvou vlastnícke pľávo nezaťaŹené.

2/ Budúci pľedávajrici sa zaväzuje, że neuzavrie Žiadnu takú zmluvu, na predmet tejto

zmluvy:
a) ktoľou by sa zaviazal pľeviesť Nehnutel'nosti predmetu Zm|uvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (d'alej len ,,Tľetia osoba"),
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b)

c)

d)

ktoľou by sa zaviaza| uzavrieť zmluvu o uzavľetí takej budúcej zmluvy s inou Treťou
osobou, okrem tej .ktoľá je uvedená v písmene a) tohto bodu.
Nevykoná taký úkon, ktorým by dal súhlas inej osobe na osveděenie vlastníctva
k predmetu tejto zmluvy,
Nevykoná Žiaden úkon. ktoľým by pľedmet zmluvy celkom alebo len z časti daľoval inej
osobe.

3/ Budúci predávajúci sa zavazuje, Že Nehnutęl'nosti nęzaloŻí. ani inak nezaťażí v prospech
Tretej osoby,

4l Ak zanikne (umrie) ktorákol'vek zo Zmluvných stľán, prźxa a povinnosti z tejto Zm|uvy
pľechádzajú na jeho pľávneho nástupcu (dedičov)'

5/ Budúci kupujrici sazaväzuje. že vyhotoví porealizaěný geometrický plán. kúpne zmluvy na
vlastné náklady mesta Tuľzovka azttovęň uhradí poplatok za vklad do katastľa nehnutel'nosti.

6/ Budúci kupujúci uhľadí budúcemu pľedávajúcemu nák|ady na oveľenie a poštovné, pľípadne
ostatné náklady, ktoľé môŽu vzniknúť s prevodom nehnutel'nosti, resp. podpisom tejto zmluvy.

7/ Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými
rikonmi srivisiacimi so zmenou kultúry pozemku.

vI.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy

1/ Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajlicivlastnícfvo na budúceho kupujúceho
za ceru stanovenú dohodou, čo predstavuje sumu vo výške l8'00 EUR s DPH za l m2'

Ż/Yýmera, ktorá bude pľevedená do vlastníctva budúceho kupujúceho ako zábęr pozemku
bude uľčená projektovou dokumentáciou stavby a geometrickým plánom vyhotoveným na tento
účel.

3/ Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k prevádzanému pozemku vkladom do katastra
nehnutel'nosti. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky prźxa a povinnosti
k pľevádzaným pozemkom.

4/ Zmllvné strany sa dohodli, Ž'ę návrh na vklad vlastníckeho pľáva bude pľedloŽený
okľesnému úľadu Čadca, katastľálnemu odboru najneskôľ do 30 kalendárnych dní od
uzatvoľenia kúpnej zmluvy.

5/ Kúpna cena bude budúcęmu pľedávajúcemu vyplatellá do 30 kalendáľnych dní od doručenia
rozhodnutia okľesného úľadu Čadca, katastľálny odboľ o povolení vkladu vlastníckeho pľáva
v pľospech kupujúceho. Kúpna cena bude poukázaná pľevodným pľíkazom na účet budúceho
predávajúceho, alebo poštovou poukáŽkou na adresu budúceho predávajúceho uvedenú
v kúpnej zmluve.
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VII.
osobitné ustanovenia

1i Budúci pľedávajúci súhlasí:
so vstupom na pozemok pre účely vypracovania pľojektovej dokumentácie stavebného

diela a všetkých prípravných prác,

s prípadnýn vyňatím pozemku z pol'nohospodáľskeho pôdneho fondu,

s vypracovaníln geodetického zamerania a geometľickýrn plánom súvisiacim
s prípľavou a ręalizáciou predmetu stavby. V prípade potľeby so zápisom do katastľa

nehnutel'nosti,
s vydaním pľíslušných úzenlných a stavebných povolení potrebných pľe realizáciu

diela,
svypľacovaním poľealizačného geometľického plánu na pľedmetný pozemok ajeho
plnohodnotným zápisom do katastľa nehnutel'nosti.

Żl Iné prźtvaa povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve , ktoré neboli

bliŽšie konkretizované ohl'adom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných stľán

doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

3A/ prípade, że pozemky deÍinované v čl. III nebudú po geodetickom zameraní ' stavbou

dotknuté . teda nebude stavba zasahovať do ĺýchto pozemkov . nie sú zmluvne strany viazané
dojednaniami zmluvy o budúcej kúpnej zmluvę. o tejto skutočnosti upovedomí budúci

kupujúci budúceho predávajúceho pozemkov najneskôľ do 30 kalendáľnych dní keď sa o tejto

skutočnosti dozvie.
4/ Budúci predávajúci dáva súhlas Mestu Turzovka So spracovaním osobných údajov podl'a

zákona NR SR č. lŻŻ/2013 o ochrane osobných ridajov v znęnÍ neskoľších predpisov

v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho pľáva bez časového

obmedzenia. Súhlas sa vzťahuje na všetky úkony vykonávané v zá,ujme dosiahnutia prevodu

vlastníckeho práva podl'a tejto zmluvy o budúcej kripnej zmluve.

5l Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude slrižiť budúcemu kupujúcemu a investorovi
stavebného diela pre účely územného a stavebného konania a preukazuje iné práva k pozemku

zastavaného a zasiahnutého stavbou.

\rIII.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

ll Zmeĺy alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budú vypľacované písomne

po vzájomnej dohode zmluvných stľán, pľičom platnými sa stanú až po podpise oboch stľán.

2/ Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci pľedávajúci súhlasí s ľealizáciou
stavby ,,Rekonštľukcia cyklotrasy na cyklochodnĺk v meste Tuľzovka" do doby

nadobudnutia vlastníctva budúcim kupujúcim a všetkých administľatívnych úkonov
súvisiacich s realizáciou stavby'

3l Těúo zmtuva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a riěinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom č,' 40l1964 Zb' oběiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov.
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4l Zm|uvnéstľal1y čestne pľehlasujú, Że zm|uvabola uľobená slobodne avźňne' nie v tresnr anr

pod nátlakom, ani ,ł-Äip'uin"_"..1i1"o"1'"ń foo*i.nok. Zmluvné strany si zmluvu pľečítaĺi'

jej obsahu poľozumeli a'ĺaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali'

5/ Táto zmluva má platnosť aúčinnosť najneskôľ do 3l'l2'2022vpľípade' Že nedÔjde k jej

6lTátozmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná 
" 

: ĺ'ľ:l) vyhotoveniach' pľičom budúci

pľedávajúci obdľŽí l a.i""l ".ŕginál 
a budúci kupujúci obdrŽí 2 (dva) oľiginály'

skoľšiemu naplneniu.

Budrĺci kupuj

JUDr ír Golis
mesta

v.T!!.:.u.Ł.ł.9:'.',dĺa'.,!./,'r-.?!.'/Ś

Budrĺci pľedávajúci

illĹSTc TURZOVKA

023 54
24 ĺ' /:

(oveľený podpis na matľike, resp' u notára)

ĺ'ĺlĺlł'u
l{Ę.nut.7s1 ,

r,,l' č.

:.trr1t

'/Uu
'.

,'iĽľŁĽ[ 'lžioť* Ł

ll|'ľłlln..
prt u NY,:

lłłĺł lJ $ čĺ.sIĺl

V 'I-ur:,lll'kt tłtiłl "''""""
l

okrúhltl pečiutko ltlĺlstł putlpi's: / " ,l_'-"/ -
,-l /

:
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