
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzaÚoľenó podľa $ 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim:
Tiful, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dáfum narodenia:
Trvalý pobý:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

Františka Rudinská

l'Vľ]oulí,4 | C:.15ą

v ďalšom texte len,,budúci predávajúci..

Budúcim kupujrĺcim:
Mesto Turzovka
Stľed 178
023 54 Turzovka

ZasťĘený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátor mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy: ;.

JUDľ. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČo: ätŤ'?äľ 
Litviková, refeľent úseku výstavby arozvojamesta

DIČ: 2O2O5533l5
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

ďalej ĺen ,,budtłci kupujtűci,'

za nasledovných podmienok

Clánok I.
Pľeambula.

Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,Chodníť pri MK
Hlinené", ktorej stavebným zámęrom je vybudovanie chodníka popri ceste v mestskej ěasti
Hlinené.
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1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcelné
číslo:

paľcela CKN 3837 /1 _zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 479I m2, LV k danej

nehnuteľno sti neza\ožený, ktorá j e z č,asti iđentická do paľcely EKN 732012 _
zastavané plochy a nádvôria o výmere II57 m2,

čHnok Ir.
Všeobecné ustanovenia.

v zastavanom území mesta Tutzovka, ktoľé sa ĺachádzaju v katastrálnom území Turzovka,
obce Turzovka, vedenom v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca,katastľálnym
odborom na LV č).6076 v spoluvlastníckom podiele pod 862 v 45l5o32.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sazaväzuju, žepo splnení všetkých podmienok tejto

zmluvy o budúcej kupnej zmluve uzavrű do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo

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

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

náleŽitostiam dohodnutým v ělánku IV. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

čHnok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Predmetom budúcej kúpy bude v5łnedzená časť nehnutel'nosti uvedených v članku II tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sa nachádzajű v katastrálnom území Turzovka,
obce Turzovka, vedený v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca,katastrálnym
odborom na LV č,. 6076 v spoluvlastníckom podiele pod B62 v 4515032, ato;

paľcela CKN 3837l1l _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 479! m2, LV k danej
nehnuteľnosti nezaložený, ktorá je zěasti identická do parcely EKN 732012 _
zastavanéplochy a nádvoria o výmere 1157 m2,

Ro z s ah záb eru bud e upre snený p ore alizačným geo deti ckým zamer anim stavby.
2. Účelom budúcej kupy pozemku je zabezpečenie ręa|izácie stavebných úprav

aprevádzkovanie stavby v zmysle pľojektovej dokumentácie s názvom ,'Chodník pľi MK
Hiinené", vypľacovanej Ing. Elenou Grambličkovou' Hurbanova 777 Čadca

3. Súěasné pľávne vzt'ahy ako súčasť Zmluvy o budúcej kupnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovľozsahu:
- Informatívny výpis z LV
- Výkľes záberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

čHnok IV.
obsah budúcej kúpnej zmluly.

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

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účel vymedzený v článku III.
bod 2. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
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2' B,udúc-i kupujúci prijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho qýlučného
vlastníctva.

3' Kúpna cena oozemku bude stanovená znaleckýmposudkom, ktoý dá vypľacovať kupujúci
na vlastné nźklady.

4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do
katastra nehnutel'ností. Dňom vkladu.prechádzajű na kupujúcehovšetky vďahujrĺce sa
práva a povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. boäul.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ženź.ľrhna vklad vlastníckeho právapredložibudúci kupujúci
okľesnému úradu Čadca - katastrálnemu odboru najneskôr do ls anĺ po uzawetí kúpnejzmluvy.

6. Kúpna cena budę budúcemu predávajúcemu v1platená do 30 dní od doručenia rozhodnutia
o povolení vkladu' vlastníckeho práva v prospech budúceho kupujúceho. ŕ.ĺprru cena budepoukázaná prevodn;iłn pnkazom na účet predávajúceho, poštovou poukážkou na adresubudúceho predávajúceho uvedenú v záhtivi tejto zmluvy đ uuaĺcei kúp';j zmluve, alebo
|)Platená v hotovosti z pokladne Mestského úiadu.

7 ' Dalšie, v tejto zmluve o budúcej kupnej zmluve nedeÍinovan évzájomnépľáva a povinnostialebo tu v tejto zmlwe o budúcej ku|nej zmluve síce všeobecńe oohoanuté, ale bližšienekonkľetizované-vzájomné práva a povinnosti budúceho preaava3ĺceľro a budúcehokupujúceho ohľadom budúcej kupnej zmluvy uuoĺ |o áohode zmluvných strĺán doplnené,resp. presne špecifikované v obsahu samotnéj budúĘ lcupnej zmluvy.

Clánok V.
Osobitné ustanovenĺa.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z pol'nohospodárskeho pôdneho fondu,- s vydaním príslušnýchűzemnýci astavebných povolení potrebných prerealizáciu diela,- s vypracovaním porealizačného geometrick-éhô plánu na pľedmetný pozemok a jeho
_ plnohodnotným zápisom do katastia nehnutel'nosti.2' Dalej Budúci pľedávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektov;ýłni prácami,inžinierskou činnosťou arealizáciou stavĘ,'Chodníi pri MK Hlinenéo., so vstupom napozemok azźlroveň dáva súhlas Mestu Tűzovka aleho orguiiÁiným zložkám sospľacúvaním ich osobných údajov v administratívnom procese smerujúcom k pľevodu
^ vlastníckeho práva.na účel potreĹný na plnenie t":to 

'-l"..y.3. Budúci predávajúci sazavázuje, žěneuzavrie žiaánu talni zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti predm etu Zmluvy na inú osobu akoBudúceho kupujúceho (d'alej len,,Tretia osoba.,),
- ktoľou by sa zaviazal uzawieť zmluw o uzavretítakej budúcej zmluvy s Tretbu osobou,inou ako Mesto Turzovka,

4' Budúci pľedávajúci sa zaväzuje, Že Nehnutelhosti nezaloži,ani inak nezaťaživ prospechTretej osoby,
5' Budúci predávajrĺci sa zaväzaje, že neuzawie Žiadnu takú zmluw, na predmet tejtozmluvy:

a) ktoľou by sa zaviazal previesť Nehnutel'nosti pređmetu Zmluvy na inú osobu akoBudúceho kupujúceho (ďalej len,,Tretia osoba..),
b) ktorou by sazaviaza|uzavneť zmluw ouzavretitakej budúcej zmluvy s inou Treťou
osobou, okľem tej ,ktoľá je uvedená v písmene a) tohto bodu.
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c) Nevykoná taký úkon, ktorjm by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastníctn.
predmetu tejto zmluvy )

d) Nevykonážiadenúkon, ktoľým bypľedmet zmluvy celkom alebo len z časti daroval
inej osobe,

6. Ak zanikne (umrie) ktoľákoľvek zo Zmluvných strán, práva a povinnosti z tejto Zmluvy
prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov).

7. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že vyhotoví porealizačný geometľický plźln, znalecký
posudok, lĺupne zmluvy na vlastné náklady mesta Turzovka azároveň uhľadí poplatok za
vklad do katastra nehnuteľnosti.

8. Budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu nfülady na oveľenie a poštovné,
pľípadne ostatné náklady, ktoré môŽu vzniknúť s pľevodom nehnuteľnosti, resp. podpisom
tejto zmluvy.

9. Budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými
úkonmi súvisiacimi so zmenou kultury pozemku.

10. Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kripnej zmluve, ktoľé neboli
bližšie konkľetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných
strán doplnené a špecifikované v obsahu kupnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že sű vzájomne oboznámení s pľávnym i faktickým stavom
nehnuteľností, ktorý zaffiřla vlastníctvo nehnuteľností neobmedzené žiadnym vecným
bremenom alebo inými právnymi povinnosťami a skutočnosťami (napr. súdnym alebo
iným sporom), ani zmluvným vďahom alebo dohodou s tľeťou osobou, či uŽ písomnou
alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkol'vek spôsobom ovplyvniť právo budúceho
kupujúceho.

12. Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s realizáciou
verejnoprospešnej stavby,,Chodník pľi MK Hlinené" minimálne do doby nadobudnutia
vlastníckeho práva k pľedmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

čHnok VI.
Záverečné ustanovenĺa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy obudúcej kúpnej zmluve je potrebné
vypracovať v písomnej forme, pričom platnými a účinnými sa stanú ů po ich podpise
oboma zmluvnými stľanami.

Ż. Zmluva podlieha na stľane kupujúceho schváleniu mestským zasfupiteľstvom a nadobúda
úěinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa $ 47aztkonač,.4011964 Zb.
občiansky zźtkoĺlrlík v znęĺi neskorších predpisov a $ 5a zźtkona č:. 2lll2000Z.z.
o slobodnom pľístupe k informáciám v platnom zneni..

3. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom
budúci pľedávajúci obdrži po l (eden) ońginál a budúci kupujúci obdrŽí 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona ě. 2lI/2000 Z.z. o slobodnom
prísfupe k informáciźm a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 11 zákona ě. 1'2212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov, pľedávajúci podpisom
tejto zmluvy dáva svoj súhlas so Spľacovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
pre potreby rea|izźrcie účelu tejto zmluvy.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
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č). 40/1964 Zb. občiansky zákonník v zĺęní neskorších predpisov,

'pĺĺa1'ĺ 
niektoré ztlkony.

re preh|asujú, Že sú sposobilé na pĺávne úkony, znluva bola uľobená

: v tiesni , pod nátlakom, ani zanźlpadĺe nevýhodných podmienok.
rluvu preěítali, jej obsahu v plnom ľozsahu poľozumeli anaznak
lne podpísali.

..ł!.!ł.
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Budlici kupujtrici //iáa'
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u
JUDľ Golis

mesta


