Zmluva
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ĺlzatvorená podľa $ 50a a nasl. zákona č,. 40/1964 Zb. oběiansky zákonnik v zneni
neskoršíchpredpisov

medzi

Budúcim predávajúcim:
Titul, meno, priezvisko:

Ladislav Hanzel r. Hanzel - zomľel

Dátum narodenia:

Zastúpený dcéľou:

3,

la ,-ľ*

Titul, meno, priezvisko:

/

Dátum narodenia:

^áLouc,,

Rodné číslo:

6*rťn ĺ/ar;l,rl

Trvalé bydlisko:

J /c

Číslooběianskeho preukazu:

Ą

ĺt

Tel. kontakt:

E- mail:
ďalej len,,budúci predávajúci"
a

Budúcim kupujúcim
Mesto Turzovka
JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
Stred 178,023 54 Turzovka, SR

Zastupené:
So sídlom:

lČo:

003 1433

DIČ:

lČ optĺ:

Bankové spojenie
Čísloúetu :

IBAN:

:

1

Ż0205533I5
nie je platcom DPH
Pľima banka Slovensko, a.s., pob. Čadca
020461700Żl5600
sK50 5600 0000 0002 0461 7002

Vo veciach zmluvy je oprávnenýkonať
Titul, meno' priezvisko: Ing. Daľina Litvíková _ refeľent úseku výstavby arozvoja
Mesta Turzovka
+42I/4I/420 93 4Ż
Tel. kontakt:
dańna.1itvikova@turzovka'sk
E _ mail:
:

ďalej

len

,,

budúci kupujúci"
I

čHnox I.
Preambula

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje podmienky budúcej krlpy nehnutel'nosti a to
pozemku, ktoý bude vymedzený geometrick1ým plánom, ktory bude pouŽitý na stavbu

,,Rekonštľukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Tulzovka".

Cyklochodník bude vybudovaný v celkovej dĺŽke cca 4,7 km, od hranice katastra Mesta
Turzovka s obcou Podvysoká po mestskú časťVyšný Koniec (koniec staľej cesty v smere
zČađcenaMakov).

Clánok II.
Pľedmet zmluvy o budúcej zmluve
Mesto Turzovka ako investor má v pláne v ľámci lntegľovaného regionálneho opeľačného
programu (IROP) 2014 2020 zrealizovať dielo ,, Rekonštrukcia cyklotrasy na
cyklochodník v meste Turzovka '' za účelomzvýšenia kapacity cyklistickej dopravy na
celkovom počte prepravených osôb. V prípade, že mesto Tuľzovka nebude úspešné
v pľograme IROP, budúci predávajúci dáva súhlas budúcemu kupujúcemu pre uplatnenie tejto
zmluvy obudúcej kúpnej zmluvy iviných operačných pľogramoch, prípadne zíných
dotačných zdrojov, prípadne z vlastných zdrojov.
1/

2/ Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujil, že po splnení podmienok

tejto zmluvy

o budúcej zmluve uzavrű najneskôľ do 12 mesiacov od právoplatného kolaudačného
rozhodnutia stavby - ,, Rekonštrukcĺa cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka ''
kúpnu zmluvu , ktoľej predmetom bude kúpa nehnuteľnosti uvedenej v č1. ilI tejto zmluvy
a jej obsah bude mať minimálne náleŽitosti, ktoľébudú dohodnuté v tejto zmluve o budúcej

kupnej zmluve.

ČHnok III.

Pľedmet a účelbudúcej kúpy
cyklochođníkabude realizovaná a umiestnená na nasledujúcich pozemkoch, ktoré sú
predmetom tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:
parcela CKN 3844
trvalé tľávne porasty o qimeľe 5166 m2' LV k danej
nehnuteľnostineza|oŽený, k. ú. Turzovka, ktorá je identická do parciel:
EKN 154/1 _ trvalý trávny porast ovýmeľe 1247 Íŕ,LV č. 4097, k. ű.
Turzovka. V uvedenom EKN pozemku ste podielový spoluvlastník pod B29
v podiele 3]8124192, ktoý podiel predstavuje výmeru 79,48 mz;
EKN 150 trvalý trávny porast o výmere 7269 m2, LV ě. 4092, k. ű.
Turzovka. V uvedenom EKN pozemku ste podieloý spoluvlastník pod B27
v podiele l26l8}64,ktoqý podiel predstavuje výmeru 19,82m2 ;
1/ Trasa

-

o
o

-

2

o EKN

153 _ trvalý trtsny porast o výmere l23o m2, LV č. 4096, k. ú.
Turzovka. Vuvedenom EKN pozemku ste podielový spoluvlastník pod B31
v podiele 2l9O,ktoý podiel pľedstawje qimeru 27,33 m2
o EKN 163 - orná pôda o qimere 366 m2, LV č.4IO4, k. ú. Turzovka.
V uvedenom EKN pozemku ste podielový spoluvlastník pod B1 v podiele 1/8,
ktor'ý podiel predstavuje výmeru 45,75 m2
2l Rozsah záberu Vášho pozemku bude daný pĄektovou dokumentáciou stavby
aporealizačným geometrick;im plánom (GP). Jedná sa o cestnú stavbu, ktorej rozsah bude
daný funkčnou šírkoucyklochodníka v rozsahu 3,5 m. Pľesný rozsah záberu bude daný
v projektovej dokumentácií, ktorá je v súčasnostiv štádiu spracovania a následne
vyhotoven1im porealizaěným geometń ckým pl ánom.
3/ Súěasne právne vďahy ako súčasťZmluvy o budúcej kupnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvy o budúcej lĺúpnejzmluve, a to v rozsahu:
Informatívny v1ipis LV CKN stavu
Informatívny vypis LV EKN stavu
Identifikácia paľciel z mestského infoľmačnéhosystému GISPLAN _u so
zakĺeslením trasy

čHnok IV.

Podmienky uzavretia budúcej kúpnej zmluvy

1lKuzatvoreniu budúcej kupnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim a budúcim kupujúcim

dôjde po splnení podmienok, ktoľésú stanovené v tejto zmluve.

2/ Budúci pľedávajúci sa zavđzujeŽe prevedie vlastnícke právo na budúceho kupujúceho,
kto4ý sa zavázlje, že prijme predmet zmluvy do svojho výlučnéhovlastníctva.

čHnok V.

ĎaKie pľáva a povinnosti Budúcich zmluvných stľán
1/

Budúci predávajúci vyhlasuje

a

podpisom tejto zmluvy potvľdzuje, že napredmete zmhlvy

o budúcej zmluve neviaznu žiadne ťarchy a bremená' Bremenami v zmyslé tejto zmluvy

sí

zźiožnépráva ainé práva zodpovedajúce vecným bremeniím, vrátane takých piáu, p'" vżnik
ktoých nie je potrebný vklad do katastra nehnutelhostí, a to aj vrátane obligatómych práv
tretích osôb, ktoré exisfujú vsúvislosti snehnutel'nosťami, ato nájomnépráva, opčnép7ćrra
alebo práva zo zmluv o budúcich zmluvźrch, predkupné práva, ktoré boli ziadęné áebo

vznikli pred povolením vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k prevádzan;ým

nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnosti' alebo ktoľémôŽu neskôr vzniknúťkonaním
budúceho pľedávajúceho vkladom, a teda budúci kupujúci nadobudne kúpnou zmluvou
vlastnícke právo nezať ažené.
2l Buđtrcipľedávajúci sa zavänlje, Že neuzavne Žiadnu takú zmluvu,

a)

ktorou by sa zaviazal previest' Nehnutel'nosti predmetu Zmluvy na inú osobu
Budúceho kupujúceho (ďalej len

''Tretia

osoba"),

3

ako

b)
c)
d)

ktorou by sa zaviaza| uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s 1.
osobou, okrem tej ,ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu.
Nevykoná taký úkon, ktor.ým by dal súhlas inej osobe na osvedčenie vlastr1
pľedmetu tejto zmluvy.
Nevykoná žiadęn úkon, ktor1im by predmet zmluvy celkom alebo len z časti daroval it.
osobe.

3/ Budúci predávajúci sa zaväzuje, Že Nehnutel'nosti nezaloži, ani inak nęzaťaživprospech

Tretej osoby,

4l Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných stľán, práva a povinnosti ztejto Zmluvy
prechádzajú na jeho pľávneho násfupcu (dedičov).

5/ Budúci kupujúci sa zaväzuje, že vyhotoví porealizačný geometrický plán, znalecký
posudok, kúpne zmluvy na vlastné náklady mesta Tuľzovka a_zźroveřĺ uľrľaaĺpoplatok
zä
vklad do katastľa nehnuteľnosti.

6/ Budúci kupujúci uhĺadíbudúcemu predávajúcemu náklady na overenie a poštovné,

prípadne ostatné náklady, ktoré môŽu vzniknút' s prevodom nehnutel'nosti, ľesp. podpisom

tejto zmluvy.

Budúci kupujúci uhľadí budúcemu predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vykonanýni
úkonmi súvisiacimi so zmenou kultury pozemku.
7/

VI

Obsah budúcej kúpnej zmluvy

1/ Budúcou kúpnou zmluvou prevedie budúci predávajúci vlastníctvo na budúceho

kupujúceho za cęnu stanovenú znaleckýn posudkonr vy'hotoveným pre tento účel.

2/Yýmera, ktorá bude pľevedená do vlastníctva budúceho kupujúceho ako zźlber pozemku
bude určená projektovou dokumentáciou stavby a geometrickń plánom vyhotoveným na
tento účel.
3/ Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k pľevádzanému pozemku vkladom do
katastľa nehnuteľnosti . Dňom vkladu prechádzajú na kupujúceho všďky práva a povinnosti
k pr ev ádzaným pozemkom.

4/ Zmluvné stľany ;sa dohodli, že ntlwh na vklad vlastníckeho práva bude predloŽený
okresnému úľaduČad,ca, katastnĺlnemu odboru najneskôr do 30 kalendáľnych dní od

uzatvoľenia kupnej zmluvy.

5/ Kúpna cena bude budúcemu pľedávajúcemu vyplatená do 30 kalendárnych dní od
doručenia rozhodnutia okresného úľaduČadca, katastrálny odbor o povolení vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kúpna cena bude polkazantt prevodnýn
pnkazom na účetbudúceho pľedávajúceho, alebo poštovou poukáŽkôu na adresu budúceho

predávajúceho uvedenú v kupnej zmluve.

4
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vII.

osobitné ustanovenĺa
1/

Budúci predávajúci súhlasí:

so vstupom na pozemok pre účelyv}pracovania projektovej dokumentácie stavebného

diela a všetkých pnpravnýchprtrc,
s prípadným vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

vypracovaním geodetického zametania a geometrickým plánom súvisiacim
s prípravou arealizźrciou pľedmetu stavby. V prípade potreby so zápisom do katastra
s

nehnutel'nosti,

s vydaním príslušných územných a stavebných povolení potľebných pte realizáciu
diela,
s Vypracovaním porea|izačnéhogeometrického plánu na pľedmetný pozemok a jeho
plnohodno tným zápisom do katastra nehnuteľnosti.

2/ Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve , ktoré
neboli bliŽšie konkľetizovanéohľadom budúcej kupnej zmluvy budú po dohode zmluvných
stľán doplnené a špecifikovanév obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.
3/V prípade,žepozemĘ deÍinované včl. ilI nebudú po geodetickom zamerani, stavbou
dotknuté , teda nebude stavba zasahovať do týchto pozemkov , nie sú zmluvne strany viazané
dojednaniami zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. o tejto skutočnosti upovedomí budúci
kupujúci budúceho predávajúceho pozemkov najneskôr do 30 kalendárnych dní kęď sa
o tejto skutočnosti dozvie.
4/ Budúci predávajúci dáva súhlas Mestu Turzovka so spľacovaním osobných údajov
podľa zákona NR SR č,. 12212013 o ochrane osobných údajov v zneni neskorších pľedpisov
v administľatívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho práva bez časového
obmedzenia. Súhlas sa vďahuje na všetky úkony vykonávané v záujme dosiahnutia prevodu
vlastníckeho pľáva podľa tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve.

5l Táto zmluva o budúcej kupnej zmluve bude slúŽit' budúcemu kupujúcemu a investorovi
stavebného diela pre účelyúzemného a stavebného konania a preukazuje iné práva k pozemku
zastavaného a zasiahnutého stavbou.

VIII.

Záverečnéustanovenĺa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

l/ Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o budúcej kupnej zmluve budú vypracované písomne
po vzájomnej dohode zmluvných stľán, pričom platn;imi sa stanú ažpo podpise oboch stľán.
2/ Podpisom tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasís realizáciou

stavby ,,Rekonštrukcia cyklotľasy na cyklochodník v meste Turzovka" do doby
nadobudnutia vlastníctva budúcim kupujúcim a všetkých administratívnych úkonov
súvisiacich s realizźrciou stavby.

3l Táto

zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúđadňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom ě.4011964 Zb. občiansky zákonnikv znení neskoršíchpredpisov.
5

4/ Zmluvné strany čestne prehlasujú, že zmluva bola urobená slobodne a vážnę'
ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
prečítali,jej obsahu porozumeli anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

o.

5/ Tźńo zmluva má platnosť a účinnost'najneskôľ do 31J22022 v prípade, Že nedôjde
skoršiemu naplneniu.

t

6/ Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola spísaná v 3 (troch) vyhotoveniach, pričom
budúci predávajúci obdrŽí 1 fieden) originál a budúci kupujúci obdrži 2 (dva) originály'

Budúci kupuj

Budúci pľedávajúci
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