
Zm|uva o budrĺcej kúpnej zmluve
uzatvorená podl'a s 50a a nasl. zákona č. 40/]964 Zb. občianskeho zókonníką v znení neskoľších

predpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Číslo oP:
Tel./e-mail:

rng.
Adriana Tóthová
03.01.1963
'?ĺnaarc/,ą' /06í/z0/ ľp, / hírral
i2. /r8 727

a

)

v ďalšom texte len,'budúci predávajúci"

Budúcim kupujúcim:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

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

JUDľ. Ľubomír Goliś, primátor męsta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach technických:

Ing. Darina Litviková, referent úseku výstavby arozvoja mesta
IČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533I5
Adresa doruěovania: Mesto Tuľzovka,

Stred 178
023 54 Turzovka

d'alej len ,,budílci kupujtłci"

za nasledovných podmienok

Clánok I.
Preambula.

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku
určeného vo výmere špecifikovanej v pľojektovej dokumentácií stavby ,,Chodník pri MK
Hlinené", ktorej stavebným zámerom je vybudovanie chodníka popri ceste v mestskej ěasti
Hlinené.
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Clánok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti- pozemkov parcĺ
číslo:

parcela CKN 3837 /I _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 4791 m2, LV k dar
nehnuteľnosti neza|oŽený, ktoľá je z časti identická do parcely EKN 732Ol2 _
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1157 m2,

v zastavanom území mesta Turzovka, ktoľé sa nachádzajr,l v katastrálnom území Tuľzovkt
obce Turzovka, vedenom v katastri nehnuteľností okľesným úradom Čadca, katastľálnyn
odborom na LV č,.6076 v spoluvlastníckom podiele pod B52 v 41629.
2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzlljil, že po splnení všetkých podmienok tejto
zmluvy o budúcej kupnej zmluve uzavru do vydania kolaudačného rozhodnutia alebo
najneskôr do 31.12.202l kúpnu zmluvu, ktorej pľedmetom bude kúpa nehnuteľností uvedených
v článku III. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve a ktorej obsah bude zodpovedať minimálne
náleŽitostiam dohodnutýn v článku IV. tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

článok III.
Predmet a účel budúcej kúpy.

1. Pľedmetom budúcej kúpy bude vymedzenáčasť nehnuteľnosti uvedených v člłánku II tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sa nachádzajű v katastrálnom území TuľzovĹa,
obce Turzovka, vedený v katastri nehnuteľností okresn1im úradom Čadca, katastrálnym
odborom na LV č,.6076 v spoluvlastnícĘom podiele pod B52 v 41629, ato:

paľcela CKN 383711 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, LV k danej
nehnutelhostinezaložený, ktorá je z časti identická do parcely EKN 7320/2 -
zastavané plochy a nádvoria o výmeľe Il57 m2,

Ro z s ah zátb eru bude upre snený po re a|izaěným geo d eti ck1im zamer anim stavby.
2. Účelom budúcej kúpy pozémku je 'zabézpeěenie 

realizácie stavebných úprav
apreváđzkovanie stavby v zmysle projektovej dokumentácie s názvom ,,Chodník pri MK
Hlinené", vypľacovanej Ing. Elenou Gľambličkovou, Huľban ova 7 7 7 Čadca

3. Súčasné pľávne vďahy ako súčast' Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvyatovrozsahu:
- Informativny výpis z LV
- Výkres ztlberu pozemku z vyššie citovanej projektovej dokumentácie

Clánok IV.
obsah budúcej kúpnej zmluvy.

Buđúcou kúpnou zmluvou pľevedie budúci predávajúci za cenu stanovenú zna|eckým
posudkom, budúcemu kupujúcemu pľedmet budúcej kupy vymedzený v článku III. bod 1'
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to zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do vlastníctva, a to na účel vymedzený v článku III.
ld 2. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
udúci kupujúci prijme pozemok uvedený v článku III. bod l. do svojho ýuěného
rastníctva.
.úpna cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom, ktoý dá vypracovať kupujúci
ra vlastné náklady.
]udúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do

ratastra nehnuteľností. Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všetky vďahujúce sa

právaa povinnosti k pozemku uvedenému v článku III. bodu l.

ZmllgľVné strany sa dohodli, žę nävrh na vklad vlastníckeho pľáva predloŽí budúci kupujúci
okľesnému úradu Cadca - katastrálnemu odboru najneskôr do l5 dní po uzavretí kúpnej
zmluvy.
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 príkazom na účet predávajúceho, poštovou poukáŽkou na adresu
budúceho predávajúceho uvedenú v zźlhlavi tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, alebo
vyplatená v hotovosti z pokladne Mestského úradu.
Ďalšie, v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve nedeÍinovan é vzájomné prtwa a povinnosti
alebo tu v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve síce všeobecne dohodnuté, ale bliŽšie
nekonkretizovaĺé vzájomné práva a povinnosti budúceho predávajúceho a budúceho
kupujúceho ohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán doplnené,
resp. presne špecifikované v obsahu samotnej budúcej kupnej zmluvy.

Clánok V.
Osobitné ustanovenia.

1. Budúci predávajúci súhlasí:
- s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
- s vydaním príslušnýchuzemnýcha stavebných povolení potľebných prerealizźlciu diela,
- s vypľacovaním poľealizačného geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho

plnohodnotn1im zápisom do katastľa nehnuteľnosti.
2. Ďalej Budúci predávajúci, podpisom tejto zmluvy súhlasí s projektovými prácami,

inŽinierskou činnosťou arealizáciou stavby ,,Chodník pri MK Hlinené", so vstupom na
pozemok azároveň dáva súhlas Mestu Tuľzovka ajeho organizačným zložkźlm so
spracúvaním ich osobných údajov v administratívnom pľocese smerujúcom k prevodu
vlastníckeho práva na účel potrebný na plnenie tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci sazaväzuje,ženeuzavľie Žiadnu takú zmluvu,
- ktorou by sa zaviazal pľeviesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako

Budúceho kupujúceho (ďalej len 
',Tretia 

osoba"),
- ktoľou by sa zaviazal uzavneť zmluvu o uzavreti takej budúcej zmluvy s Treťou osobou,

inou ako Mesto Turzovka,
4. Budúci predávajúci sa zaväzuje, Že Nehnuteľnosti nezaloži, ani inak nezaťaži v prospech

Tretej osoby,
5. Budúci pľedávajúci sa zavázuje, Že neuzavrie žiadnu takú zmluvu' na predmet tejto

zmluvy:
a) ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti predmetu Zmluvy na inú osobu ako
Budúceho kupujúceho (ďalej len,'Tľetia osoba"),
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b) ktorou by sa zavia za|uzavieť zmluvu o uzavľetí takej budúcej zmluvy s inou f
osobou, okĺem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.

c) Nevykon źt taký úkon, ktorým by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastníct

predmetu tejto zmluvY,
d) Nevykon ttžiadeĺúkon, ktorým by pľedmet zmluvy celkom alebo len z časti darr

inej osobe,

6. Ak zanikne (umńe) ktorákoľvek zo Zmluvných stľán, prtlva a povinnosti z tejto Zmlu

prechädzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov).

1. 
-Budúci 

kupujúôi si zavanlje, Že 
_vyhotoví 

porealizačný geometrický p|áĺ, znalecl

posudok, kupne zmluvy na vlastné 
''alĺudy '.'"ita 

Turzovka a zźroveň uhradí poplatok z

vklad do katastra nehnuteľnosti.
8. Budúci kupujúci uhĺadí budúcemu pľedávajúcemu náklady na overenie a poštovné

prípadne o.tutne náklady, ktoľé môŽu ízniknúť s pľevodom nehnutelhosti, resp. podpisom

tejto zmluvy.
g. guaĺci tupu.;ĺci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanými

úkonmi súvisiacimi So zmenou kultury pozemku.

10. Iné práva a povinnosti nedefinované v Ęto zmluve o budúcej kupnej zmluve, ktoré neboli

bliŽšie konkĺetizované ohľadom budrlcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných

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

11. Zmluvné strany piehlasujú, že sú vzájomne oboznámení s pľávnym i faktickým stavom

nehnuteľností, Ĺto"i' ,ihĺĺu vlastníclvo nęhnuteľností neobmedzené Žiadnym vecnýľn

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

iným sporom), ani żmluvným vďahom 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 zmluve budúci predávajúci súh]así s realizáciou

'rr"r"3rroprospešnej stavby ,'Chodník pri MK Hlinené* minimálne đo doby nadobudnutia

vlasiníckehó práva k pľedmetnej nehnuteľnosti budúcim kupujúcim.

čhnok VI.
Zźľverećné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve'

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej lnipnej zmluve je potrebné

vypľacovať v písómnej foľmô, pńčom platn;imi a účinnými sa stanú až po ich podpise

oboma zmluvnýni stľanami.
2. Zm|wapoďieňa na strane kupujúceho schváleniu mestským zastupiteľstvom a nadobúda

účinnosťdňomnasledujúcimpoánizverejneniazmluvypodľa $47azźtkonač,-4011964Zb-
občiansky zákonník 

- 

r rn"Ái neskorších pľedpisov a $ 5a ztlkona č:. 211l2000Z.z.

o slobodnom pľístupe k infoľmáciám v platnom znení"

3. Táto zmluva ó uuaĺce.; kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom

budúci predávajúci obárŽí po i 6"a"'') originál a budúci kupujúci obdrži 3 (tri) originály.

4. Táto zmluva je povinne 
'verejňovaná 

podľa $ 5a zákona č:. 2lll2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k inřormáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších

predpisov.
5. Vzmysle $ 11 zákona č,. 12212013 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmęne

a dopínení niektorých zfüonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci podpisom

tejto zmluvy dźwa svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve,

\
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potreby realizácie ričelu tejto zmluvy.
zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strĺán a účinnosť

búda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v

so zákonom ć. 4011964 Zb. obč:iansky zákonník v znení neskorších predpisov,

sa menia a dopĺĺajú niektoré zźlkoĺy.
uvné stľany čęstne prehlazujú, Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená

slobodne avttžne,nie v tiesni , pod nátlakom, ani zaĺttpadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli aĺazĺak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Budúci predávajúci

Ing. Adľiana Tóthová

ÄiLSTO TuRZ0VKA

023 s4
24 Budúci kupujúci

)

/.

JUDr Golĺs
mesta
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