
Zm|uva o budúcej kúpnej zmluve
uzatvoľená podľa $ 50a a nasl. zókona č' 40/1964 Zb. občianskeho zókonníka v znení neskoľších

predpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:
Tiful, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum naľodenia:

Zastúpený:

Titul, meno, priezvisko:

Dátum narođenia:

Rodné číslo:

Tľvalé bydlisko:

Číslo občianskeho preukazu

Tel. kontakt:

E- mail:

Fľantĺšek Jašík _ zomrel
Jašík
20.11.1915

Anastázĺa Stľýčková

02.06.1950

'ł,f//ł /rk)
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//// /á6 62€
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v ďalšom texte len,'budúci pľedávajúci"

Budúcim kupujúcĺm:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastűpený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Turzovka
opľávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ mesta Tuľzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby arozvojamesta
lČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533I5
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka,

Stľed 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budílci kupujtúci"

za nasledovných podmienok
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Clánok I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnutel'nosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby 

''Chodník 
pri MK

Hlinené", ktoľej stavebným zámerom je vybudovanie chodníka popri ceste v mestskej časti
Hlinené.

čHnok II.
Všeobecné ustanovenĺa.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné

číslo:
parcela CKN 3837lI - zastavané plochy a nádvoľia o výmere 4791 m2, LV k danej

nehnuteľno sti neza|ožený, ktorá je z časti identická đo parcely EKN 732012 -
zastavanéplochy a nádvoria o výmere 1757 m2, LV č. 6076, pod B45
v spoluvlastníckom podiele 14l1r20l15276768, kat. územie Tuľzovka
parcela CKN 3837 lI _ zastavané plochy a nádvońa o výmere 4791 m2, LV k danej

nehnuteľno stj neza|ožený a parcela CKN 383417 _ zastavané plochy a nádvoria
o výmere 326 m2, LV k danej nehnuteľnostinezaložený, ktoré sú z časti identické
do parcely EKN 7486 - orná pôda o v1imere 322 m2, LV č. ]711'pod 83
v spoluvlastníckom pođiele Ll4,kat. ilzemię Turzovka

v zastavanom území mesta Turzovka, ktoľé sa nachádzaju v katastrálnom území Turzovka,
obce Turzovka, vedených v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca,katastľálnym
odborom na LV ě. 60'7 6 a na LV č. 77 1I .

2. Budúci pľedávajúci a budúci kupujúci sa zaväzlju, že po splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kupnej zmluve uzavru do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo

najneskôr do 3I.12.2021 kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľností uvedených

v článku III. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude zodpovedať minimálne

náležitostiam dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

čHnok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kupy bude vymedzená časť nehnuteľnosti uvedených v článku II tejto

zmluvy o budricej kupnej zmluvy, ktoré sa nachźĺdzajű v katastrálnom území Tuľzovka,
obce Tuľzovka, ,rđa*ir"ľ' v katastri nehnuteľností okĺesným riradom Čadca,
katastrálnym odboľom na LV ě.6016 a na LV č.7711, a to:

parcela CKN 3837l1r _zastav'ané plochy a nádvońa o výmere 47911#, LV k danej

nehnuteľno sti neza|ožený, ktorá je z č,asti identická do paľcely EKN 732012 _
zastavanéplochy a nádvoria o výmeľe |I57 mŻ, LV č. 6076,pod B45
v spoluvlastníckom podiele 141120115216768, kat. územie Turzovka
parcela CKN 3837 11 _ zastavané plochy a nádvoľia o výmeľe 4791 mŻ, LV k danej

nehnuteľno sti ĺezaložený a paľcela CKN 383417 - zastavarlé plochy a nádvoria
o výmere 326 m2, LV k danej nehnuteľnosti nezaložený, ktoré sú z časti identické
do parcely EKN 7486 - orná pôda o výmeľe 322 m2, LV č. 77|1,pod 83
v spoluvlastníckom podiele ll{,kat. űzemie Turzovka
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záberu bude upresnený porealizačn1im geodetickým zaĺnetanim stavby.
budúcej kúpy pozemku je zabezpeč,enie rea|izźrcie stavebných úprav

ĺ pr ev áđzkovanie stavby v zmysle pľojektovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri MK
Hlinené", vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova 777 Čadca

3. Súčasné pľávne vzťahy ako súčasť Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Infoľmatívny 1ipis z LV
- Výkres zátberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácię

čHnok IV.
Obsah budúcej kúpnej zmluvy.

1. Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajúci za cenu stanovenú znaleckým
posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budúcej kúpy vymedzený v článku III. bod l.
tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účel vymedzený v článku III.
bod 2. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

2. Budúci kupujúci prijme pozemok uveđený v článku III. bod l. do svojho výlučného
vlastníctva.

3. Kúpna cena pozemku bude stanovená znaleckýmposudkom, ktoý dá vypľacovať kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzťahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v članku III. bodu l.

5. Zmluvĺé strany sa dohodli, že návrhna vklad vlastníckeho práva predloŽí budúci kupujrici
okľesnému úradu Čadca _ katastrálnemu odboru najneskôi do 15 dní po vzavretiku|nej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho pľáva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukźnaná prevodným pnkazom na účet predávajúceho, poštovou poukážkou na adresu
budúceho pľedávajúceho uvedenú v záhlavi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úľađu.

7 . Dalšie, v tejto zmluve o budúcej lcupnej zmluve nedefinovanévzájomnéprávaapovinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej lnipnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ále bližšie
nekonkĺetizované vzájomné prttva a povinnosti budúceho predávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných stľán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kúpnej zmluvy.

čHnok V.
Osobĺtné ustanovenĺa.

1 Budúci predávajúci sťlhlasí :
s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
s vydaním pľíslušných rizemných a stavebných povolení potrebných pre rea|izáciu diela,
s V)ryracovaním porea|izačného geometńckého plánu na predmetný pozemok a jeho
plnohodnotn;im zápisom do katastľa nehnutelhosti.
Dalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými prácami,
inŽinierskou činnosťou arealizáciou stavby,,Chodník pri MK Hlinené", so vstupom na
pozemok azátoveň' dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho organizačným zložkźlm so
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SpracúVaním ich osobných údajov v administľatívnom procese smerujúcom k pre\ 
.

v]astníckeho pľáva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predívajúci sa zav'đzuje, že nelzavrlę žiadnu takú zmluvu'

- ktorou by sa zaviaza| previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,'Tretia osobď'),

- ktoľou by sa zavíaza1 azavneť zmluvu o lzavreti takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Tuľzovka,

4. Budúci predávajúci sa zavänlje, Že Nehnuteľnosti neza\oŽi, ani inak nezaťaŽí v prospech

Tretej osoby,
5. Budici pľódávajúci sa zaväzuje, že ĺeĺuavrie Žiadnu takú zmluvu' na pľedmet tejto

zmluvy:
a; ŕtorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti pľedmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osobď'),

b) ktorou by sazaviazaluzavneť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s inou Tľeťou

osobou, okľem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.

c) Nevykon źt taký úkon, ktoľým by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastníctva k

predmetu tejto zmluvY,
d) Nevykon tĺžiadenúkon, ktoľjm by predmet zmluvy celkom alebo len z časti daroval

inej osobe,

6. Ak zanikne (umrie) ktorákol'vek zo Zmluvĺých stľán' prttva a povinnosti z tejto Zmluvy

prechádzajú na jeho pľávneho nástupcu (dedičov)'

7. Budúci kupujúci sa zav6zuje, že^vyhotoví porealizaěĺý geometrický plán' zĺa|ecký

posudok, Lupn" zmluvy na viastné neklady mesta Turzovka azźroveí uhradí poplatok za

vklad do katastra nehnuteľnosti.
8. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu náklady na ovęrenie a poštovné,

prípadne ostatné náklady, ktoľé môŽu.vzniknúť s pľevodom nehnutelhosti, resp. podpisom

tejto zmluvY.
g. guaĺci tupuiricĺ uhĺadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými

úkonmi súvisiacimi so zmenou kultury pozemku'

10. Iné právaa povinnosti nedefinované v iejto zmluve o budúcej krlpnej zmluve' ktoré neboli

bližšie konkľetizované ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných

strán doplnené a špecifikované v obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v'bldúcnosti'

11. Zmluvné stľany pieh1asujú, Že sű vztljomne oboznámení s pľávnym i faktickým stavom

nehnuteľností,' i<toľ1, ,ilrĺĺu vlastníctvo nehnuteľností neobmedzeĺé Žiadnym vecným

bremenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami (napr. súdnym alebo

iným spoľom), ani źmluvným vďahom alebo dohodou s tľeťou osobou, či uŽ písomnou

alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo budúceho

kupujúceho.
12. Pďdpisom tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve budúci predávajúci súh]así s ľealizáciou

,r"r.ir'op.osiešnej stavby ,,Chodník pĺ lrĺr Ęin9ne'. minimálne do doby nadobudnutia

vlasĺnĺđkehó práva k predmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

článoľ VI.
Zátverečnéustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

1 Akékoľvek Zmeny alebo đoplnky tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve je potrebné

vypracovat' v písómnej formô, pričom platnými a účinnými sa stanú až' po ich podpise
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,ma zm|uvnými stranami.

1nluva podlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupitel'stvom a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia zmluvy podl'a $ 47 a zttkona ě. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a $ 5a zákona č:. 2lll2OOOZ.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrži po 1 (eden) originál a budlici kupujúci obdrží 3 (tľi) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,. 2II|2OOO Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona č,. 122/2013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene
a doplnení niektorych zákonov v zĺeni neskoľších pľedpisov' predávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pľe potľeby realizácię účelu tejto zmluvy.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, v
súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiarlsky zákonník v znení neskorších predpisov,
ktoľým sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zźlkony.

7. Zm|uvné strany čestne prehlasujú, že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená
slobodne avážne, nię v tiesni , pod nátlakom, ani zanápadnenevýhodných podmienok.
Zm|uvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli ana znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

.) , 'r .->ł 'le
V Turzovke, dňa ..y'. /.. !...*.(...o

Budúci pľedávajúci
MISTO TUiUOVKA

023 54
24

Budúci kupujúci

/óg?Lr^ '/r,ĺ/.oir,-
/i;';;iĺ"i" šiłĺl.*ĺ JUDľ. Golis

mesta
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