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Zmluva
o uzavretí budrĺcej kúpnej zmluvy

uzatvorená podl'a $ 50a a nasl. zákonač,.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

medzi

Budúcim predávajúcĺm: BofCo Estate s.ľ.o.

V zastúpení: Ing. Antonom Bartuskom, konatel'om
Sídlo: NádraŽná 66,023 54 Tuľzovka, Slovenská republika
IČo: 45 423 |13
ďalej len,,budúcĺ predávajúcĺ"

Budúcĺm kupujűcim: Mesto Tuľzovka

a

Zastúpené:
So sídlom:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :
IBAN:

JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
Stred 178, 023 54 Turzovka, SR
003 1433 1

2020553315
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.' pob. Čadca
0204617002ts600
sKso 5600 0000 00020461 7002

Vo veciach zmluvy je oprávnený konať :

Titul, meno' priezvisko: p. Renáta Michalisková _ refeľent úseku výstavby arozvoja
Mesta Tuľzovka

Tel. kontakt: +421/411420 93 4l
E - mail: renata.michaliskova@turzovka.sk

ďalej len ,, budúci kupujúcĺ"

Clánok I.
Pľeambula

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve uprawje podmienky budúcej kúpy nehnuteľnosti a to
pozemku, ktoý bude vymedzený projektovou dokumentáciou a geometľickým plánom, ktorý
bude použitý na stavbu ,,Dopravné pľepojenĺe MK Ul.Nádražná, Ulštúrova' aľeál
poliklinĺky" (ďalej len 

',dopravné 
prepojenie ulíc")

1.



Clánok II.
Všeobecné ustanovenia

1/ Mesto Turzovka ako investor má záujem zrealizovať dielo ,,Dopravné pľepojenie MK
Ul.Nádražná, Ulštúrova' aľeál polikliniky" vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou'
bytom Hurbanova 777, 022 0l Ćadca za účelom skvalitnenia cestnej infľaštruktúry
a vybudovania integrovanej đopľavy v meste Tuľzovka.

2/ Budúci pľedávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti _ pozemku parcelné číslo C KN
37OlI _zastavanáplocha a nádvorie o výmere 336m2,ktory sa nachádzav katastrálnom území
mesta Tuľzovka, íedeného v katastri nehnuteľností okľesným úľadom Čadca na LV č.2683.

3/ Budúci pľedávajúci a buđúci kupujúci sa zaväzujű, že po splnení podmienok tejto zmluvy
o budúcej zmluve uzavrú najneskôľ do právoplatného kolaudačnóho rozhodnutia stavby -

,,Dopravné prepojenie MK Ul.Nádražná, Ut.Śtúrova, aľeál poliklĺniĘ" kúpnu zmluvu ,

ktorej predmetom bude kúpa nehnutel'nosti uvedenej v čl. III tejto zmluvy a jej obsah bude

mať minimźine nźležitosti, ktoľé budú dohodnuté v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve.

článok III.
Predmet a účel budúcej kúpy

1/ Stavba,rDopravné prepojenĺe MK Ul.Nádražnáo Ut.Štúrova' areál polĺklĺniky" bude
umiestnená na časti pozemku :

parcela CKN 370/1 - zastavaná plocha anádvorie o qýmere 3362,Lv č. 2683, k. ú.

Ťurzovka, ktory zźtber predstavuje výmeru pre účel realizácię diela cca |6 m2

2/ Rozsah záberu Vášho pozemku je daný projektovou dokumentáciou stavby _ situácia
osadenia stavby tvorí prílohu č.1. Pľesný rozsah záberu bude daný vyhotoveným
p ozealízačného geometri ckého pl ánu.

3/ Súčasne pľávne vďahy ako súčasť Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu č.2 tejto

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, a to v rozsahu:
Informatívny výpis LV CKN stavu

článot IV.
Podmĺenky uzavretia budúcej kr'ipnej zmluvy

1lKuzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim pľedávajúcim a budúcim kupujúcim
dôjde po splnení podmienok, ktoľé sú stanovené v tejto zmluve vybudovaním diela s nŁvom
,,Dopľavné prepojenie MK Ul.Nádraźná, Ul.Śtúrova, areál polikliniky" vzmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou' bytom Hurbaĺova 777,

O22 0l Čadca, číslo zźkazky: 20170I v jiniŻ017

2/ Budúci pľedávajúci sazav'azuje Že prevedie vlastnícke právo na budúceho kupujúceho, ktoý
sazav'á'zuje, Že pľijme predmet zmluvy do svojho qýlučného vlastníctva.

3/ Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných stľán a pľedstavuje sumu 45€. za 1 m2.
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člĺnot V.
Ďašie práva a povinnosti Budúcich zmluvných stľán

l/ Budúci pľedávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvľdzuje , že na pľedmete zmluvy
o budúcej zmluve neviaznu žiadne ťarchy a bremená, obmedzeni a a ztt|ožné pľáva tľetích osôb
a že jeho právo nakladat's nehnutel'nosťami nie je obmedzené všeobecne záväznýmpredpisom,
ani iným rozhodnutím štátneho orgánu alebo súdu.

2/ Budúci predávajúci sa zaväzuje, že ĺeuzavrie Žiadnu takú zmluvu,

a) ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti pľedmetu Zmluvy na inú osobu ako
Budúceho kupujúceho (ďalej len,,Tľetia osoba"),

b) ktorou by sa zaviaza| uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou'
ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.

3/ Budúci predávajúci sa zaväzuje, že Nehnuteľnosti neza|oži, ani inak nezaťaži v pľospech
Tretej osoby,

4l Ak zanikne ktoriíkoľvekzo Zmluvných strán, pľáva a povinnosti z tejto Zm|uvy prechádzajú
na jeho právneho nástupcu (dedičov).

5/ Budúci kupujúci sazavđzuje, Že vyhotoví geometľický plán, znalecký posudok na určenie
všeobecnej (tľhovej) hodnoty nehnutel'nosti a kúpne zmluvy na vlastné náklady mesta
Turzovka azźtroveňuhĺadí všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti.

6/ Budúci kupujúci uhľadí budúcemu pľedávajúcemu náklady na overenie a poštovné, prĺpadne
ostatné náklady, ktoré môžu vzniknúť s prevodom nehnuteľnosti, ľesp. podpisom tejto zmluvy.

VL
obsah budúcej kúpnej zmluvy

l/ Výmera, ktorá bude prevedená do vlastníctva budúceho kupujúceho ako záber pozemku
bude určená geometrickým plánom vyhotoveným na tento účęl.

2/ Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzanému pozemku vkladom do katastra
nehnuteľnosti. Dňom vkladu prechádzajű na kupujúceho všetky pľáva a povinnosti
k pľevádzaným pozemkom.

3l Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva bude predložený
okĺesnému úľadu Čadca, katastrálnemu odboru najneskôr do 30 kalendáľnych dní od
uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4lKirynacena bude budúcemu predávajúcemu vyplatená do 30 kalendámych dní od doručenia
rozhodnutia okľesného úradu Čadca, katastľálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho pľáva
v pľospech kupujúceho. Kúpna cena bude poukźzaná pľevodným pľíkazom na účet budúceho
predávajúceho.
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vII.
Osobitné ustanovenia

1/ Budúci pľedávajúci súhlasí:
s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pre realizáciu
diela,
so vstupom na pozemok pre účely realizácie stavebného diela a všetkých prípravných
prác,
s vypracovaním geometrického plánu na predmetný pozemok a jeho plnohodnotným
zápisom do katastra nehnuteľnosti.

2lIné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
' 
ktoré neboli

bliŽšie konkĺetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán
doplnené a špeciťrkované v obsahu kripnej zmluvy uzatvoľenej v budúcnosti.

3A/ prípade , že pozemĘ definované v čl. III nebudú po geodetickom zameraĺi, stavbou
dotknuté , teda nebude stavba zasahovať do týchto pozemkov , nie sú zmluvne strany viazané
dojednaniami zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. o tejto skutoěnosti upovedomí budúci
kupujúci budúceho predávajúceho pozemkov najneskôr do 30 kalendárnych dní keď sa o tejto
skutočnosti dozvie.

4/ Budúci predávajúci dáva súhlas Mestu Turzovka so spracovaním osobných údajov podl'a
zákona NR SR č. I22l20l3 o ochľane osobných údajov v znení neskorších pľedpisov
v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho práva bez časového
obmedzenia. Súhlas sa vzt'ahuje na všetky úkony vykonávané v záljme dosiahnutia prevodu
vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

5l Tźtto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude slúŽiť budúcemu kupujúcemu a investorovi
stavebného diela pre účely územného a stavebného konania a preukazuje tým iné práva k
pozemku zastavaného a zasiahnutého stavbou.

6l Zmluvapodlieha na strane kupujúceho schválenie mestským zastupiteľstvom.

VIII.
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

ll Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budú vypracované písomne
po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom platnými sa stanú až po podpise oboch strán.

2/ Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí s ľealizáciou
stavby ,oDopľavné prepojenie MK Ut.Nádraźná, Ul.Štúrova, aľeál potiklĺniky" do doby
nadobudnutia vlastníctva budúcim kupujúcim a všetkých administľatívnych úkonov
súvisiacich s ľealizáciou stavby.

3l Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, v
súlade so zákonom č,.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov.

4l Zmluvné stľany čestne pľehlasujú, žę zmluvabola vyhotovená slobodne avážne,nie v tiesni
ani pod nátlakom, anizanápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné stľany si zmluvu prečítali,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoľučne podpísali.
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5l TáÍo zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 4 (štyľoch) vyhotoveniach, pľičom
budúci predávajúci obdrŽí l (edeĄ originál a buĺĺci kupujúci őaarzí: ĺtĺl originály. 

_

V. Turzovke, dňa
tL t. Lrł

Budúcĺ kupujúcĺ Budúcĺ predávajúcĺ
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Útad gwdézrą kaltogÍafie a katasta Slove,nskej ľ€publĘ
rnýpIs z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

502

s09507

86ó083

Čadca

Tuzovka

Turzovka

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

6.2.2018

l6:38:25

5.2.2018 l8:00:00

Počet parciel: 2

Počet stavieb: l

Výpis je n€použiteľný na pníwe ukony

vÝpls Z LIsTU vLAsTNÍCTVA ć.2683

čłsŤ A: }íAIETKovÁ popsľłrł

Paĺceý registra,,C'' evidované na katastálnej mape

kgenda

Spôsob vyvŽiv ania pozemku

16 Pozemok, na ktoromje postavená nebytová budova označenásúpisným číslom
25 Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inŽinierska stavba a jej súčasti

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnutelhosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Druh
právneho
vzt'ahu

Umiestnenię
pozemku

I

Spoločná
nehnutelhosť

1

1

Druh chĺánenej
nehnutelhosti

pozemku

Spôsob
vyuŽívania

16

25

Druh pozemku

7astavanÁplochz
anádvorie

Zastavaná plocha
anádvorie

Výmera v
m2

4s3

336

Parcelné číslo

365

Právny vďah k stavbe súpisné číslo ó6 evidovanej na pozemku parcelné čislo 365

Iné údaje:
Bez zźlpistl

370n

Iné údaje:
Bezzápisu

Umiestnenię
stavby

I

Druh cbĺánenej
nehnutelhosti

Popis stavby

REŠTAURACIA

Druh
stavby

13

Na pozemku
parcelné číslo

365

Súpisné
číslo

66

lz3



Iné údaje:
Bez zápisu

Legeĺrda

Druh stavby

13 Budova ubyovacieho zaiadenia
Umiestnenie stavby

l Stavba postavená na zemskom povrchu

čłsŤ B: ln łsľtvÍcr A nvÉ oPołvtvEh[É osoBY z PRÁ'A K NEřINUTEĽN.'TI

Masbrft

Správca

Nájomca

Iná oprávneĺrá osoba

,
ą
ź

Počet v|astníkov: l

Spoluvlastníckv
podiel

1/t

Titul, priezvisko. meno.
Miesto trvalého pobvtu7
Dáfum narodeniá, rđane údajidentif,lkačný

Názov

Iný

meno

IČo

rodné
Sídlo
číslo

345423IČo:sR,54,023PsČTi'ľzovką66,NádľažnáEstaĘs.r.o.,BoĚo

Kúpna zmluva č.V 88l/20l0 z
Kupna zmluva č.Y 878/2010 z

24.0s.2010 _371/20t0
26.s.2010 -377/2010

Titul nadobudnutia

Iné údaje
Ziadost'o

24.8.2010 -708/20t0zmenu sídla spoločnosti zo dňa
Poznámkv
Bez zápišu.

Poradové
číslo

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Tiful, pńezvisko. meno-
Miesto trvalého pobvtu7
Dáfum narodeniä, rodné údajidentifikačný

Názov

Iný

meno

IČo

rodné
Sídlo
číslo

Poradové
čísIo

Neevidovaní

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Titul, priezvisko. meno-
Miesto trvalého pobvtu /
Dáfum narodeniä, rodné údajidentifikačný

Názov

Iný

meno

IČo

ľodné
Sídlo
číslo

Poradové
číslo

Neevidovaní

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Titul, priezvisko' męno.
Miesto trvalého pobvtu'/
Dátum naroden;á, rđane údajidentifikačný

Názov

Iný

meno

IČo
ídIo

rodné
S
číslo

Poľadové
číslo

Nęevidovaní

čĺsŤ c: Ťĺnctĺy
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