
Budrĺcim pľedávaj rĺcim :
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

J Z2 | Bq ĺ Os'b rą h. s(ąrrr'l

Zmluva o budrĺcej kúpnej zmluve
uzatvorenó podľa s 50a a nasl. zákona č. 40/19ő4 Zb. občianskeho zákonníkav znení neskorších

predpisov

medzi

Ing. JozefPápol
Pápol
29.07.1955

l+ łłtlY ÍEL/c.lzo l, €
EZ cł0 A'rq
ryrź 7?Z 30z

v ďalšom texte len,,budúci predávajúci"

Budúcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastupený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDľ. Ľubomír Goliš, primátoľ mesta Tuľzovka
oprávnený ľokovať vo veciach technických:

Ing. Daľina Litviková, referent úseku výstavby arozvojamesta
IČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533I5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Tuľzovka

d'alej len ,,budtłci kupujílci"

za nasledovných podmienok

čHnok I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výnere špecifikovanej v projektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pľi ceste
IIl484 Turzovka _ Pľedmier"' ktorej stavebným zźtmeromje vybudovanie chodníka popri ceste
rr/484.
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čhnok II.
Všeobecné ustanovenia'

1. Budúci pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov paľcelné

číslo:
oEKN6861/2ovýmere614m2,druhpozemku:ornápôđa

v zastavanom území mesta Turzovka, ktoré sa nachźĺđzají v katastrálnom území Turzovka,

obce Turzovka, vedenom v katastri nehnuteľností Okĺesným úradom Cadca, katastrálnyĺt

odborom na LV č).5932 v spoluvlastníckom podiele 1/8'

2. Budúci predávajúci a buäĺci kupujúci saźavěuujil, Že po splnení všetkých pođmienok tejto

zmluvy o budúcej kupnej zmluve uzavrű do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo

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

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

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

článok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

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

zmluvy o budúcej Ĺĺp'ó: zmluvý, ktoré sa nachtĺdzajű v katastrálnom území Turzovka'

obce Turzovka, vedeny, ,,. Latastri nehnuteľností okresným rirađom Čadca, katastrálnym

odborom na LV č,.5932 v spoluvlastníckom podiele 1/8, a to:

o EKN 6861 12 o výmere 6|4 m2, druh pozemku: orná pôda, predpokladaný záber

pozemku 3 m2

Ro z s ah záb eru bude upresnený p ore alizačĺým geo d eti ckýľn zamer aním stavby.

2. Úú;l,'- budúcej kupy pó"ó-tu je zabezpeč,eĺíe realizácie stavebných úprav

aprevádzkovanie stavbýv źmysle projóktovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri ceste

lĺiąsą Tuľzovka _ Pľeđmieľo', vypracóvanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova 777

Čadca
3. Súčasné pľávne vzťahy ako súčasť Zmluvy o budúcej lcupnej zmluve tvoria prílohu tejto

zmluvyatovľozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkres ztlberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

čbnok IV.
obsah budúcej krĺpnej zmluvy.

ř

1

2.

Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci pľedávajúci za cenu stanovenú znaleckým

posudkom, budúcemu kupujúcemu predmet budúcej kipy vymeőzený v_článku III. bod 1'

iejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účelvymedzený v článku III'

bođZ. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Budúci Ĺupujrici pľijme pož"-ôt uvedený v ělánku III. bod 1. do svojho výlučného

vlastníctva.
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3. Kúpna cena pozęmku bude stanovená znaleckým posudkom, ktory dá vypľacovať kupujúci
na vlastné náklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kprevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vzt'ahujúce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

5. Zmluvné strany sa dohodli, žentxľh na vklad vlastníckeho pľáva pľedloŽí budúci kupujúci
okľesnému úradu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do 15 đní po uzavreti kupnej
zmluvy.

6. Kúpna cena bude budúcemu pľedávajúcemu vyplatená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho pľáva v prospech budúceho kupujúceho. Kúpna cena bude
poukźľ;aná prevodným príkazom na účet predávajúceho' poštovou poukáŽkou na adresu
buđúceho predávajúceho uvedenűv záhlavi tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve, alebo

|YPlatená v hotovosti z pokladne Mestského úľadu.
7 . Dalšie, v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve nedeÍinovanévztýomnépľáva a povinnosti

alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté' ale bliŽšie
nekonkľetizované vzájomné práva a povinnosti budúceho predávajúceho a budúcęho
kupujúceho ohl'adom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných stľán doplnené,
resp. pľesne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kupnej zmluvy.

čHnoľ V.
osobĺtné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním pľíslušných územných a stavebných povolení potrebných prerealizáciu diela,
- svypľacovaním porealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok ajeho

plnohodnotným zápisom do katastra nehnutel'nosti.
2. Ďďej Budúci pľedávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s pľojektor{łni prácami,

inžinierskou činnosťou arealizźtciou stavby ,,Chodník pri ceste IV484 Turzovka _
Pľedmier", so vstupom na pozemok azttroveň dáva súhlas Mestu Turzovka ajeho
organizaěným zloŽkám so spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese
smerujúcom k prevodu vlastníckeho práva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sazavänlje, ženeuzavrie žiadnu takú zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tľetia osoba"),
- ktorou by sa zaviazal uzavieť zmluvu o uzavreti takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Tuľzovka,
4. Budúci pľedávajúci sa zav'ázuje, Že Nehnuteľnosti neza|oži, ani inak nezat'aží v pľospech

Tľetej osoby,
5. Budúci pľedávajúci sa zavázuje, že neuzawie žiadnu taku zmluvu' na predmet tejto

zmluvy:
a) ktorou by sa zaviazal pľeviesť Nehnuteľnosti pľedmefu Zmluvy na inú osobu ako
Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tľetia osobď'),
b) ktorou by sazaviaza|uzavnet'zmluvu ouzavreti takej budúcej zmluvy s inou Treťou
osobou, okľem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.

c) Nevykoná taký úkon, ktoľým by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastníctva k
pľedmetu tejto zmluvy,
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d) Nevykon tlžiadenúkon, ktorým bypredmet zmluvy celkom alebo len zč'asti daroval

inej osobe,

6. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvęk zo Zm\wných stľán, práva a povinnosti z tejto Zm|uvy

prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov)'

7. Budúci kupujúci si zaväzuje, ze'vyhotoví pórealizaćĺý geometri_cký plán' znalecký

posudok, kúpne zmluvy na vĺastné naiĺaay mđsta Turzovka aztĺoveňuhľadí poplatok za

ut'luĺ do katastra nehnuteľnosti' 
., nreĺĺávailicemu l ie a poštovné'

8. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu predávajúcemu náklady na oversru

prípadne ostatnJ náklady, ktoľé môžu v)niknúř s prevodom nehnuteľnosti, resp' podpisom

tejto zmluvY.
g. Budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými

úkonmi sđviśiacimi So Zmenou kultúry pozemku'

10. Iné prźtvaa povinnosti nedeÍinornunJ í te3to zmlurre o budúcej kúpnej z1l.uve' ktoré neboli

bližšie konkľetizované ohľadom budricej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných

strán dop1n"'é;;";ifikované v obsahu kupneizmluvy uzatvorenej v budúcnosti'

11. Zm1uvne strany |rehlasujú, Že '6 
vzájo*ni oĹo"námení s právnym i faktickým stavom

nehnuteľností, il"ł ,ůríĺu vlastnícivo nehnuteľností neobmedzené Žiadnym vecným

bremenom alebo iný.mi právnyni pávinnosťami a skutočnosťami (napr. súdnym alebo

iným sporom),-ani imluvnyľn \r'ľai'om alebo dohodou s treťou osobou, či uŽ písomnou

alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť právo budúceho

kupujúceho.
12. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kupnej zmlule budúci predávajúci súhlasí s ľealizáciou

verejnoprospešnej stavby,,ChodníĹfrĺ ivłsł rurzovka- Predmieť'minimá1ne do doby

nadobudnutiu uiu.t.rĺ"LJho'práva k piedmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim'

čtánok VI.
Zátverećnéustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

1' Akékoľvek Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej lcupnej 1m|uve 
je potrebné

vypracovať v pĺsomne3 formô, pľičom platnýmí a účinnými sa stanú až po ich podpise

oboma zmluvnými stľanami'
2. Zmluvapodlieha na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda

účinnosť dňom nasiedujúcim po äni z''reľejnenia zmluvypodľa $ 47a'zäkoĺač'' 4011964Zb'

oběiansky zakonník 
- r rnęií neskorších predpisov a $ 5a zákona č:' 2tIl2000Z'z'

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení"

3. Táto zmluvu o Ĺ"áĺ""ĺ kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyľoch) vy'ho|9veniach' priěom

budúci predávajuci obärŽipo í 6.a.rr) oľiginál abudúci kupujúci obdrŽí 3 (tri) originály'

4. Táto zmluva je povinne zveľejňouur,á poäľu $ 5a zákona č" ŻII12O00 Z'z' o slobodnom

prístupe k informáciám a o "..n" 
-u 

d'oplneni niektorych zákonov y zneni neskorších

predpisov.
5. V zmysle $ 11 zákon a ě. I22lŻO73 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorych zákonov v zĺeĺi neskoľších predpisov, pľedávajúci podpisom

tejto zmluvy dáva svoj súh1as ro .p.u"ouuním osobnýóh údajov uvedených v tejto zmluve'

pie potľeby rea|izácie úěelu tejto zmluvy'

6. Táto zmluva nadobúda platnosť á';ń podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka' v

súlade so zákonom ě. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov'

ktorým sa męnia a dopĺĺajú niektoré zźtkony'



Zmllvné strany čestne prehlasujú, Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená

slobodne avážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani zanźtpadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu pľeěítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli ana znak
súhlasu ju vlastnoruěne podpísali.

3rdl h'sűue
V'ľ;.;"'k=; d u ../.0... Í.,.?..4. /.E.

Budúci predávajrici

Ing. ozef

]\iISTO T '.ZOVKA
0Żj j4

24

í osobnej

zapísanćho

Budúci kupujúcĺ

JUDľ. ír Golis
mesta

uŻnä] { a )

tot,JŽĺiĹ::;l ĺ

zr" svoJ ls,

..''. č.
v oŚvÍ:ĺ1c(r\ '|ť.j knihu}4estskej časti Bľaĺisleva_Karlova Ves

p,ł c,,,, u,.- {'Ł bĺľ.k *"'i. ?r..ę ;-r,ĺł
osvedčil or...'. ".ť.kłaĺ**' 7/
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