
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
číslo 2018/ .... 

( ďalej ako „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa § 50a zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými 
stranami· 

Titul, meno a pnezv1sko· 
Rodné priezvisko. 
Trvale bytom: 
Dátum narodenia. 
Rodné číslo: 

ALOJZ SAMUEL 

              , BELUŠA, PSČ 018 61, SR 1 

.. 

(ďalej ako „budúci predávajúci" v príslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ stamci 7282/20A, 911 01 Trenčín 
zastúpený: Ing Jaroslav Baška - predseda 
IČO 36126624 
DIČ 2021613275 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 

me Je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 

IBAN: SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej ako „budúci kupujúci" v príslušnom tvare) 
( ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci predávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Hloža - Podhone, obec Beluša, okres Púchov, ktorý Je zapísaný v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom nasledovne
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Vlastnícky 
Parcelné číslo Celková výmera pozemku (m2) Druh pozemku Číslo LV podiel 

KNE 674/2 1325 orná p 3969 1/8 

( ďalej len ako „pozemok") 

2. Budúci predávajúci má záujem previesť do vlastníctva budúceho kupuJúceho a budúci kupujúci má
záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva časť pozemku, na ktoreJ bude v rámci stavby cyklotrasy
realizovanej v rámci projektu „Zlepšerne cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5: úsek Ladce -
Púchov, ktorej stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba cyklotrasy podľa predbežného
zamerania vykonaného geometrickým plánom č 13/2017/B vyhotoveným obchodnou spoločnosťou
GEOPOZ, sro., so sídlom Kamenského lOC, 974 01 Banská Bystrica, IČO· 31628826, tvoriaclffi
súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie a slúžiacim ako podklad k územnému konanm, ktorým
boli pre účely územného konama zamerané pozemky určené pre trvalý záber pre vyššie uvedenú
stavbu v nasledovnom predbežnom rozsahu.



Číslo Celková Predpokladaný Výmera pnpadajúca 
dielu výmera záber (výmera na vlastnícky podiel v 
podľa Parcelné pozemku Druh Číslo dielu podľa GP v Vlastnícky m2 (podielová 
GP číslo (m2) pozemku LV m2) podiel výmera záberu) 

30TZ KNE 674/2 1325 omá p 3969 61 1/8 7,6250 

3. Účelom teJto zmluvy je získame právneho vzťahu k pozemkom na zabezpečeme reahzácie
a udržateľnosti projektu „Zlepšeme cykhstickeJ mfraštruktúry v TSK", časť 5. úsek Ladce - Púchov
predkladaného v rámci Operačného programu IROP. Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní
a prevádzkovaní stavby vo vereJnom záujme, ktorej stavebníkom bude budúci kupu3úc1 a
udržateľnosť projektu spočíva v Jeho udržaní po dobu piatich (5) rokov od finančného ukončema
proJektu

4. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú, že po spresnení záberu pozemku,
ak pozemok uvedený v bode 1 a 2 tohto článku tejto zmluvy bude naďalej súčasťou stavby
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5: úsek Ladce - Púchov, po vydaní kolaudačného
rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby), v súlade s porealizačným
geometrickým plánom uzatvona za podmienok dohodnutých touto zmluvou následnú riadnu kúpnu
zmluvu na časť pozemku uvedeného v bode 1. tohto článku tejto zmluvy vytvorenú porealizačným
geometrickým plánom Budúci predávaJúci a budúci kupujúci sa dohodh, že výzvu na uzatvoreme
budúcej zmluvy za podmienok dohodnutých touto zmluvou je budúci kupuJÚCI oprávnený predložiť
budúcemu predávaJúcemu už i v skoršom stupm stavebného konania po spresnení záberu pozemku
v súlade s úradne overeným geometrickým plánom

Článok2 
Budúca kúpna cena a spôsob jej úhrady 

1. Budúca kúpna cena budúcich predávaných pozemkov Je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 3
EUR/m2 (slovom Tri eurá za 1 m2) prevádzaného pozemku resp Jeho časti odčleneneJ geometnckým
plánom (článok 1 bod 4 teJto zmluvy).

2. Budúca kúpna cena 1 m2 budúceho predávaného pozemku resp jeho časti Je zmluvnými stranami
dohodnutá vo výške jednotkovej všeobecnej hodnoty pozemku v zmysle Znaleckého posudku č
107/2017 vypracovaného znalcom v odbore Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty
nehnuteľností Ing Ladislavom Horným, so sídlom Soblahov 410, 913 38 Soblahov, ev. č znalca
911166 zo dňa 24.4.2017 v súlade s Vyhláškou MS SR č 492/2004 Z z. v platnom znení Celkovú
budúcu kúpnu cenu za celý predmet budúcej kúpnej zmluvy zmluvné strany určia ako súčin sumy 3
EUR/m2 a výmery prevádzanej časti pozemku v m2 odčlenenej v súlade s geometnckým plánom
(článok 1 bod 4. tejto zmluvy) pnpadaJúcej na spoluvlastnícky podiel budúceho predáva3úceho

3. Zmluvné strany sa dohodh, že budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu
bezhotovostným prevodom na účet budúceho predávajúceho v lehote do 45 dní od účmnost1 budúcej
kúpneJ zmluvy, me však skôr ako po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Článok3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci predávajúci vyhlasuje, že s1 nie je vedomý, že by k pozemkom, na ktorých má byť situovaná
stavba cyklotrasy podľa situácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, prebiehalo akékoľvek koname
u notára, na súde, prípadne na mom orgáne štátnej správy, ďalej vyhlasuje, že Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve podľa dostupných identifikačných údajov na liste vlastníctva



2 Vyhotovenie kúpnej zmluvy zabezpečí budúci kupujúci v súlade s podmienkami uvedenými v teJto 
zmluve a budúci predávajúci sa zavazuJe zmluvu podpísať úradne overeným podpisom naJneskôr do 
14 dní od JeJ doručenia, prípadne do 5 dní po vzájomnom odsúhlasení prípadných drobných zmien 
v kúpnej zmluve. Náklady spoJené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vlastníckeho práva v 
prospech budúceho kupujúceho znáša budúci kupujúci, vrátane spracovama návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností 

3. Kúpnu zmluvu doručí budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu spolu so žiadosťou o Jej uzavretie
najneskôr do 14 dní odo dňa schválema kúpy budúcich kupovaných pozemkov Zastupiteľstvom
Trenčianskeho samosprávneho kraJa.

4. Ak budúci predávaJúci nesplní záväzok uzavrieť a doručiť budúcemu kupujúcemu kúpnu zmluvu na
základe žiadosti budúceho kupujúceho vykonanej v súlade s týmto článkom teJto zmluvy v lehote do
14 dní od doručenia návrhu kúpneJ zmluvy spolu so žiadosťou budúceho kupujúceho o jej uzavretie,
prípadne do 5 dní po vzájomnom odsúhlasení prípadných drobných zmien v kúpnej zmluve, môže sa
budúci kupujúci domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho predávajúceho bolo nahradené
súdnym rozhodnutím.

5 Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vyhotoví a podá budúci kupuJÚCl na 
svoJe náklady najneskôr do 14 pracovných dní po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadvaznosti na § Sa zákona č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode infonnácií) 

6 Táto zmluva je pre budúceho kupujúceho, ktorý bude budúcim stavebníkom stavby „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5· úsek Ladce - Púchov dokladom vzťahu k budúcim 
kupovaným nehnuteľnostiam ako iné právo k pozemku podľa § 58 ods 2 v spojení s § 139 ods 1 
zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon. 

7 Budúci predávajúci týmto udeľuje budúcemu kupujúcemu svoj súhlas s umiestnením, výstavbou 
a užívaním stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 5. úsek Ladce - Púchov na 
pozemkoch a to výslovne pre účely územného konama, stavebného konama, samotnej realizácie 
stavby a kolaudačného konania. Za týmto účelom prenecháva touto zmluvou budúcemu kupujúcemu, 
ako i tretím osobám splnomocneným alebo povereným budúcim kupujúcim, právo užívať budúci 
predávaný pozemok na realizáciu výstavby novej stavby „Zlepšenie cykhstickeJ infraštruktúry v 
TSK", časť 5: úsek Ladce - Púchov 

8 Budúci predávaJúci sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnema alebo zámku všetkých povmností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožmlo 
uzatvoreme budúcej kúpneJ zmluvy podľa tejto zmluvy Budúci predávaJúci sa naJmá zavazuje, že 
budúce predávané pozemky nescudzí tretím osobám ani ich nezaťaží právom tretích osôb 
akéhokoľvek druhu 

9 Pre prípad, ak by sa predmetná stavba na základe akýchkoľvek príčm nerealizovala, zmluvné strany 
sa dohodli, že táto zmluva o budúcej kúpneJ zmluve stráca platnosť a akékoľvek ďalšie nešeme 
kúpnej zmluvy Je bezpredmetné. Budúci predávajúci tak nemá akékoľvek povmnosti voči budúcemu 
kupujúcemu a vzťah upravený touto zmluvou stráca platnosť v plnom rozsahu. O prípadnom 
nerealizovaní stavby sa zavazuje budúci kupujúci písomne informovať budúceho predávaJúceho 
bezodkladne po zistení príčm jeJ nerealizovania. 

10. Budúci predávajúci berie na vedomie, že nadobudnutie vlastníckeho práva k budúcim predávaným
pozemkom kúpou budúcim kupujúcim musí schváliť Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho
kraja uznesením, pnčom uzneseme môže obsahovať podmienky takéhoto prevodu Uvedené
uznesenie bude prílohou riadnej kúpneJ zmluvy.



11 Budúci kupujúci sa zavazuje pripraviť matenál - návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho 
práva k budúcim predávaným pozemkom kúpou najneskôr do 30 dní po odovzdaní a prevzatí úradne 
overeného porealizačného geometrického plánu (článok 1 bod 4 tejto zmluvy, veta prvá) medzi 
dodávateľom teJto služby a budúcim kupujúcim a následne ho predložiť na prerokovanie a schválenie 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja a to na Jeho najbližšom zasadnutí V prípade, že 
budúci kupujúci výzvu na uzatvoreme budúcej zmluvy bude predkladať budúcemu predáva3úcemu v 
skoršom stupm stavebného konania po spresnení záberu pozemku v súlade s úradne overeným 
geometrickým plánom (článok 1 bod 4. tejto zmluvy, posledná veta) - návrh na schválenie 
nadobudnutia vlastníckeho práva k budúcim predávaným pozemkom kúpou pripraví naJneskôr do 30 
dní po odovzdaní a prevzatí úradne overeného geometrického plánu medzi dodávateľom tejto služby 
a budúcim kupujúcim a následne ho predloží na prerokovame a schváleme Zastupiteľstvu 
Trenčianskeho samosprávneho kraJa a to na3eho naJbhžšom zasadnutí 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán, a to
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami Budúci predávaJúc1 bene na vedomie
a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v teréne a ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom na budúci predávaný pozemok

2 Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotovemach, z ktorých 1 vyhotoveme obdrží budúci predávajúci a 4 
vyhotovenia obdrží budúci kupuJúc1. 

3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa nadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky

4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasleduJúc1m 
po dni jeJ zverejnema v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle budúceho 
kupujúceho 

5. Budúci predávaJÚCl týmto vyhlasuje, že bol pri získavaní osobných údajov zo strany budúceho
kupujúceho informovaný v zmysle ustanovema § 19 resp 20 zákona č. 18/2018 Z z o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení mektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom
stanovenom rozsahu

6. Zmluvné strany sa dohodli, že osobné údaje, najma rodné číslo, ktoré nie sú verejne dostupné z
údajov katastra nehnuteľností a neboli oznámené budúcemu kupujúcemu pred vyhotovením tejto
zmluvy a bankové spojeme a IBAN budúceho predávajúceho budú uvedené na riadnej kúpnej zmluve
na základe predchádzajúceho oznámema budúcim predávajúcim budúcemu kupujúcemu

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane a zmluva zaniká v plnom
rozsahu v prípade, ak nebude vydané stavebné povolenie, alebo nenadobudne právoplatnosť,
alebo z iného vážneho dôvodu nebude možné začať v stavbe „Zlepšeme cykhstickej infraštruktúry v
TSK", časť 5: úsek Ladce -Púchov.

8. Práva a povinnosti budúceho kupujúceho aj budúceho predávaJúceho vyplývajúce z tejto zmluvy
prechádzajú na nasledujúcich právnych nástupcov s tým, že budúci kupu3úci me Je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu budúceho predávaJúceho previesť akékoľvek práva
a povinnosti

9. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na čiastočnom zrušení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, ktorú uzatvorili dňa 9 6 2017, číslo zmluvy 2017 /0445 a ktorá nadobudla účinnosť
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dňa 13.6.2017, a to výlučne len v rozsahu týkajúcom sa budúceho zriadema vecného bremena k časti 
pozemku KN-E pare. č. 674/2 v kat území Hloža-Podhone, nakoľko sa zmluva stala vzhľadom na 
uzatvoreme a obsah tejto zmluvy v časti týkajúcej sa pozemku KN-E pare č. 674/2 bezpredmetnou 

1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť me Je obmedzená, túto zmluvu uzatvonh na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesm a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jeJ obsahu rozumeJÚ a na znak súhlasu ju podpisujú. 

11 Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy Je geometrický plán č č 13/2017/B ako Príloha č 1 

V Trenčíne dňa 

Budúci kupujúci: 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing Jaroslav Baška 
predseda 

v . ... ., dňa O. 4 O 

Budúci predávajúci· 

Alojz Samuel 



DOKUMENT�CIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

„ZLEPŠENIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V TSK 
v v , r 

CAST 5: USEK LADCE - PUCHOV" 

G. ZÁBER POZEMKOV - GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometucký plán Je podkladom na právne úkony, keď údaJe doteraJšleho stavu výkazu výmer ;ú 7hodne s údaJtnl platných výpisov z katistra nelumteľností 

Vyhotoviteľ K.täj Trenčiansky Okres Púchov Obec Beluša 
G e op o z, s. r. o. 

Kat 

ÚlCllllO 

Hloža - Podhorie íslo 13/2017/B Mapový 

hst 
Ilava 0-3, 0-4 

plánu Komenskélio 1 OC 
974 OJ Banská Bystrica 

IČO: 31628826 
\( f' , , 

PREDBEZNY GEOMETRICKY PLAN 

fla trvalý a dočm,ný záber 
pozemkov 

Dňa 

Vyhotovtl 

27.2.2017 Meno 

Nové hmmce boh v prírode označené 

Vladimír Delina 

Záznam podrobného merama (meračský náčrt) č 

Súradnice bodov o,načenych č1slam1 a ostau1e merac�ke 

Úda.Je sú uložené vo všeobecnej dokumentácu 

Autorizačne ovenl 

Dňa 

zodpoveda predpisom 
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VYKAZ VYMER strana 2 

Doterajší st a v Zmeny Nový s ta v 

Číslo Druh Diel k od Číslo Druh Vlastník, 
pzkn hstu parcely Výmera pozemku číslo parcele m2 parcely m2 parcely Výmera pozemku (má oprávnená osoba) 
vložkv vlastn 
PK LV PK KN-E KN-C ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa, (sídlo) 

2436 671/3 1487 ornáp 27 TZ 161 

3091 672/3 314 ornáp 28 TZ 156 

2644 673/2 1112 orná p 29 TZ 85 

3969 674/2 1325 ornáp 30 TZ 61 

3075 674/3 1204 ornáp 31 TZ 41 

3061 675/2 1054 ornáp 32 TZ 34 

3050 676/2 1206 ornáp 33 TZ 37 

3055 677/2 1216 orná p 34 TZ 38 

3146 677/3 59 zast pl 35 TZ 59 

3065 677/4 238 ostat pl 36 TZ 238 

3075 678/2 1047 omáp 37 TZ 30 

2387 679/2 1289 orná p 38 TZ 27 

2440 680/2 1403 omáp 39 TZ 31 

2676 681/2 2760 orná p 40 TZ 38 

3717 682/2 1628 omáp 41 TZ 21 

2056 683/2 1267 omáp 42 TZ 9 

2745 684/2 932 omáp 43 TZ 8 

2557 685/2 1184 omáp 44 TZ 11 
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