Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
uzatvorená podl'a § 50a, § 588 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Budúci predávajúci:

Vilma Nótová,

rod. Nótová

bydlisko:
A. Hlinku č. 903/5, 962 12 Detva
nar.:
30.1.1947
( d'alej len budúci predávajúci)
Budúci kupujúci:
Mesto Detva
sídlo:
J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
zastúpený:
Ing. Jánom Šufliarským, primátorom Mesta Detva
IČO:
00319805
bank. spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s. retailova pobočka Detva
číslo účtu:
19724-412/0200
( d'alej len budúci kupujúci)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy ( d'alej len
Zmluva):
I.
Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Detva,
vedených Správou katastra Detva, parcela registra "E" Č. 10429/2 o výmere 208 m2 trvalý trávnatý
porast zapísanej na LV Č. 11 097 v 7/8.

1.

2.

3.

4.

II.
Ďalšie dojednania
Budúci predávajúci prehlasuje, že so zhora uvedenou nehnutel'nosťou je oprávnený nakladať a že
vlastnícke vzťahy k tejto nehnutel'nosti neboli oda dňa vyhotovenia informatívneho výpisu
z katastra nehnutel'ností dňa 14.04. 2011 dotknuté žiadnou zmenou.
Budúci predávajúci d'alej prehlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy na zhora uvedenej
nehnutel'nosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, užívacie práva tretích osob, ani iné právne a
faktické závady, ktoré by mu boli známe a ktoré by budúcemu kupujúcemu, bránili vo výkone
vlastníckeho práva, alebo ho vo výkone tohto práva obmedzovali, poprípade mu bránili realizovať
na vyššie uvedenom pozemku jeho zámer, ktorý je bližšie popísaný v tejto zmluve.
Budúci predávajúci sa zavazuje, že na písomnú výzvu Budúceho kupujúceho do 15-tich dní oda
dňa jej doručenia, uzatvorí s Budúcim kupujúcim Kúpnu zmluvu, ktorou Budúci predávajúci
prevedie do vlastníctva Budúceho kupujúceho časť nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v k.ú. Detva,
bližšie uvedenej v čI. I tejto zmluvy, na základe vyhotoveného geometrického plánu. Výdavky
spojené s vyhotovením geometrického plánu hradí v plnom rozsahu Budúci kupujúci. Ak do
dohodnutej doby nedojde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, rnóže sa Budúci kupujúci domáhať, aby
vyhlásenie vole Budúceho predávajúceho bolo nahradené súdnym rozhodnutím.
Kúpna zmluva, ktorú sa Budúci predávajúci zaviazal uzavrieť podl'a tejto zmluvy, bude obsahovat'
najmenej tieto vyhlásenia a dojednania zmluvných strán:
- označenie zmluvných strán
- vyhlásenie predávajúceho, že je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy, a že jeho nakladanie
s ním nie je akýmkol'vek spósoborn obmedzené,
- popis predmetu zmluvy podl'a evidencie nehnutel'ností príslušného katastrálneho úradu, najma
parcelné čísla pozemkov, ich druh, výmeru, a katastrálne územie,

5.

6.

vyhlásenie predávajúceho, že pozemok predáva kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu (táto
bude stanovená podl'a dohody v ods. IV. tejto zmluvy) a vyhlásenie kupujúceho, že pozemky
do svojho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu kupuje,
vyhlásenie kupujúceho, že sa oboznámil so stavom kupovaných nehnutel'ností,
ďalšie náležitosti požadované zákonom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo dohodnuté
predávajúcim a kupujúcim.
Budúci predávajúci prehlasuje, že je mu známe, že nehnutel'nost', ktorá má byť predmetom
Kúpnej zmluvy, budúci kupujúci hodlá kúpiť za účelom vybudovania "Lávky pre peších
a spojovací chodník, Detva"
na predmetnom pozemku. Budúci predávajúci prehlasuje, že
s týmto účelom budúceho kupujúceho bol oboznámený a súhlasí s ním.
Budúci predávajúci sa zavazuje, že po dobu účinnosti tejto zmluvy nebude žiadnym spósoborn
nakladat' s nehnutel'nosťou, najma že neprevedie inou zmluvou nehnutel'nosť na tretiu osobu, že
k nehnutel'nosti nezriadi žiadne vecné bremeno, záložné právo, neprenechá ju do užívania tretej
osobe, neuzavrie inú zmluvu o budúcej zmluve, ktorej predmetom by bol závazek budúceho
predávajúceho previest' nehnutel'nost' v budúcnosti do vlastníctva tretej osoby a že neurobí ani
iné právne úkony, ktoré by v budúcnosti budúceho kupujúceho ako vlastníka nehnutel'nosti,
obmedzovali vo výkone vlastníckeho práva alebo mu výkon tohto práva znemožňovali alebo mu
znemožňovali realizáciu účelu popísaného vyššie.
ČI. III
Kúpna cena

1.f?.. €/m2•

1.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za pozemky vo výške

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri podpise Kúpnej zmluvy.

Či. IV
Platnost' a účinnost', zmluvná pokuta
1.

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti a účinnosti tejto zmluvy tak, že sa uzatvára na dobu určitú
a to na dobu od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami do uzatvorenia dohodnutej
Kúpnej zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpnu zmluvu uzatvoria po vyhotovení geometrického plánu,
ktorým budú odčlenené časti pozemkov, na ktorých bude vybudovaná miestna komunikácia.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Budúci predávajúci neuzavrie na písomnú výzvu
Budúceho kupujúceho (čI. II. ods. 1 tejto zmluvy) Kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia výzvy na jej uzatvorenie, je povinný zaplatiť dotknutej zmluvnej strane zmluvnú
pokutu vo výške preukázaných
skutočných
nákladov vynaložených
na vyhotovenie
geometrického plánu a na vyhotovenie projektovej dokumentácii, a to do 7 dní potom, čo o jej
zaplatenie dotknutá zmluvná strana požiada.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Budúci predávajúci prevedie predmet tejto zmluvy na
tretiu osobu, je povinný zaplatit' Budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3 000 €.

ČI. V
Záverečné ustanovenia
I.

2.

Vo veciach výslovne neupravených touto zrnluvou platí ustanovenia Občianskeho
Zrnluvné strany sa vzájornne zavazujú doplniť pri uzatvorení kúpnej zmluvy

zákonníka.
podl'a tejto

do kúpnej zrnluvy skutečnosti,
ktoré v texte dohodnutom
v tejto zmluve nie sú
uvedené a nernohli byť uvedené a previesť jej prípadné spresnenia podl'a skutečnosti, ako
tieto vyplynú zo stavu zapísaného
v katastri nehnutel'ností,
či ďalších
listín, ktoré
v budúcnosti budú vydané či vyhotovené v súvislosti s predrnetorn budúcej kúpnej zmluvy
alebo podnikatel'ským zámerorn budúceho kupujúceho tak, aby predrnet zrnluvy, ktorá má
byť uzatvorená podl'a tejto zmluvy, zodpovedal dohode podl'a tejto zmluvy a právnemu aj

zrnluvy

3.

faktickému stavu ku dňu jej uzatvorenia.
Všetky zrneny a dodatky tejto zrnluvy je možné uskutočniť po vzájomnej dohode oboch jej
strán a to písornnou formou pod sankciou neplatnosti toho právneho úkonu, u ktorého táto

4.

dohodnutá fortna nebude dodržaná.
Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach,
dve pre budúceho kupujúceho,
pre budúceho predávajúcehc,
pričorn každý má náležitosti originálu.

V Detve, dňa

fJt·P1- ;'611

Budúci kupujúci:

jeden

