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Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  

číslo 2020/....... 

(ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare) 

 

uzatvorená podľa § 50a v spojení s § 588  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi  týmito 

zmluvnými stranami: 

 

 

Budúci predávajúci: 

 

Názov:    Obec Dolná Tižina 

Sídlo:    Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

IČO:    00 321 249 

V zastúpení:   Ing. Ľubica Ďuricová, starostka 

Bankové spojenie:   : 9271018 /kód banky..5200 

IBAN:                                      SK9252000000000009271018 

(ďalej ako „budúci predávajúci“ v príslušnom tvare) 

 

 

a 

 

 

Budúci kupujúci:  

 

Žilinský samosprávny kraj   

Sídlo:   Komenského 48, 011 09 Žilina 

zastúpený:  Ing. Erika Jurinová   -  predsedníčka 

IČO:   37808427 

DIČ:   2021626695 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 

 

(ďalej ako „budúci kupujúci“ v príslušnom tvare) 

(obe zmluvné strany ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“ 

v príslušnom tvare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy  
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1. Budúci predávajúci je vlastníkom pozemku/pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území  

Dolná Tižina, obec Dolná Tižina, okres Žilina, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom 

Okresným úradom Žilina katastrálnym odborom v prospech budúceho predávajúceho v podiele, tak 

ako je uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 2. Čl. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako „nehnuteľnosť“ 

alebo „pozemok“). 

 

2. Budúci predávajúci má záujem previesť časť nehnuteľnosti v predpokladanom zábere v zmysle 

špecifikácie v tabuľke tohto článku a situácie predpokladaných záberov, ktorá tvorí Prílohu č.  1 tejto 

zmluvy, budúcemu kupujúcemu a budúci kupujúci má záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva 

nehnuteľnosť, pozemok vytvorený porealizačným geometrickým plánom, na ktorom bude vo 

verejnom záujme v rámci stavby: „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - 

Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“, 

ktorej stavebníkom bude budúci kupujúci, osadený stavebný objekt podľa situácie, ktorá tvorí prílohu 

č. 1 tejto zmluvy.  

 

Č. listu 
vlastníctva 

Register 
parcely 

Číslo 
parcely 

Výmera 
parcely 

(m²) 

Druh  
pozemku 

Podiel 
Záber 
stavby 

(m²) 

Stavebný 
objekt 

Podielová 
výmera 
záberu 

(m²) 

1 CKN 1531/1 4615 zast.pl. 1/1 99,76 SO-102 99,76 

1520 EKN 1621/3 21 vodná pl. 1/1 0,04 SO-111 0,04 

 

Celková cena v zmysle predpokladaného záberu: 1,00 € 

 (slovom: jedno euro) 

 

Stavebné objekty: 

SO-011 Príprava územia 

SO-031 Rekultivácia opustených úsekov ciest 

SO-101 Preloźka cesty II/583 

SO-102 Preloźka cesty III/2074 

SO-111 Chodník do obce Dolná Tižina 

SO-112 Úprava prístupovej komunikácia v obci Dolná Tiźina 

SO-113 Napojenie poľovníckeho hotela Diana 

SO-114 Úprava poľnej cesty v km 0,725 preložky c. II/583 vpravo 

SO-201 Zárubný múr v km 0,255-0,880 preložky c. II/583 vpravo 

SO-611 Úprava vzdušného vedenia VN v km 0,109 preložky cesty III/2074 

SO-612 Úprava vzdušného vedenia VN v km 0,531 preložky cesty II/583 

SO-613 Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste III/2074 

SO-614 Verejné osvetlenie chodníka do obce Dolná Tižina 

SO-615 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste II/583 

SO-616 Preloźka vzdušného VO pri ceste III/2074 

SO-617 Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste III/2074 

SO-651 Preložka MK Slovak Telekom 

SO-652 Preložka a ochrana DOK Žilina - Terchová 

SO-653 Preložka a ochrana MK Belá - Stráža 

SO-701 Ochrana VTL plynovodu DN 500, PN 6,3 MPa 

SO-801 Dočasná komunikácia počas výstavby 

 

3. Účelom zmluvy je získanie vlastníctva k nehnuteľnosti na zabezpečenie realizácie stavby vo 

verejnom záujme bližšie špecifikovanej v bode  2 tohto článku zmluvy, ako aj na zabezpečenie 
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realizácie a udržateľnosti projektu „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 

- Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“, 

financovaného z Operačného programu (IROP, cezhraničnej spolupráce), prípadne iného operačného 

programu či z ďalších finančných zdrojov. Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 

a prevádzkovaní stavby vo verejnom záujme, ktorej stavebníkom bude budúci kupujúci a 

udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po dobu minimálne piatich (5) rokov od finančného 

ukončenia projektu. 

 

4. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú, že po zrealizovaní stavby a po 

spresnení trvalého záberu budúceho pozemku, ak budúci pozemok, alebo jeho časť uvedený/á v bode 

2. tohto článku tejto zmluvy bude naďalej súčasťou stavby „Stavebné úpravy križovatky cesty 

II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia 

zosuvu v km 14,14 - 14,95“, ku kolaudácii na predmetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby), 

v súlade s porealizačným geometrickým plánom uzatvoria kúpnu zmluvu na pozemok uvedený 

v bode 2. tohto článku tejto zmluvy, príp. jeho časť vytvorenú  porealizačným geometrickým plánom  

(ďalej aj ako „riadna kúpna zmluva“) 

 

5. Touto zmluvou o budúcej kúpnej zmluve budúci predávajúci súhlasí so zriadením stavby v prospech 

budúceho kupujúceho. Súhlas so stavbou spočíva v povinnosti budúceho predávajúceho ako 

terajšieho vlastníka strpieť až do doby uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy: 

 

a) strpieť na  pozemku výstavbu a umiestnenie stavby „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, 

stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu 

v km 14,14 - 14,95“ v rozsahu podľa predpokladaného záberu a v rozsahu, v akom bude po 

zrealizovaní stavby  vyznačená  na porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie   ktorého 

zabezpečí budúci kupujúci,  

 

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Stavebné 

úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 

s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“ a za tým účelom  strpieť právo 

prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho kupujúceho až do doby uzatvorenia 

riadenej kúpnej zmluvy.  

 

6. Na stavbu bolo stavebným úradom Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín vydané 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, 

stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu 

v km 14,14 - 14,95“, pod č.: OcuVarín-2018-761, evid. č.: 6820/2018 zo dňa 18.12.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2019. 

 

Článok 2 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady  

 

1. Kúpna cena budúceho predávaného pozemku, resp. jeho časti určeného porealizačným geometrickým 

plánom bude cenou dohodnutou zmluvnými stranami a bude vo výške 1,00 euro (slovom: jedno euro) 

za celý predmet zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

predchádzajúceho bodu tohto článku tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet budúceho 

predávajúceho a to v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností budúcemu kupujúcemu. Budúci kupujúci bude o tomto procese 

informovaný ako účastník vkladového konania do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  podá budúci kupujúci po uzatvorení riadnej kúpnej 

zmluvy.  

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán a lehota na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy 
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1. Budúci predávajúci ručí za vlastníctvo pozemku, príp. jeho časti a za to, že na ňom neviaznu ťarchy, 

vecné bremená, záložné práva a ani iné právne závady, okrem tých, ktoré sú v čase uzatvárania tejto 

zmluvy zapísané na liste vlastníctva a tých, o ktorých v čase uzatvárania tejto zmluvy písomne 

informoval budúceho kupujúceho. V prípade akejkoľvek závady, o ktorej nebol budúci kupujúci včas 

upovedomený, zodpovedá budúci predávajúci za prípadnú škodu. 

 

2. Budúci predávajúci vyhlasuje, že k pozemku neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne 

na inom orgáne štátnej správy, o ktorom by písomne neinformoval budúceho kupujúceho, že údaje 

v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci predávajúci je identický 

s osobou uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže predložiť 

doklad o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k pozemku. Inak budúci 

predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla budúcemu kupujúcemu. 

 

3. Vyhotovenie riadnej kúpnej zmluvy zabezpečí budúci kupujúci a budúci predávajúci sa zaväzuje 

zmluvu podpísať úradne overeným podpisom do 14 dní od doručenia jej znenia zmluvnej strane. 

Budúci kupujúci sa zaväzuje vyzvať budúceho predávajúceho na uzavretie riadnej kúpnej 

zmluvy po realizácii stavby ku jej kolaudácii.   Náklady  na  vyhotovenie  geometrického  plánu  

ako  aj  náklady  na  vklad  vlastníckeho práva uhradí budúci kupujúci. Notárske overenie podpisov 

na príslušných počtoch zmlúv, ako aj náklady na ďalšie správne poplatky  alebo iné náklady súvisiace 

s uzavretím tejto zmluvy a riadnej kúpnej zmluvy znáša budúci kupujúci. V prípade, ak tieto náklady  

uhradí budúci predávajúci,   budúci kupujúci  ich   na základe predloženého originálu dokladu 

o úhrade preplatí budúcemu predávajúcemu. 

 

4. Ak budúci predávajúci nesplní záväzok uzavrieť riadnu 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,  môže  sa  budúci  

kupujúci  domáhať  na  súde,  aby  vyhlásenie  vôle  budúceho  predávajúceho  bolo nahradené 

príslušným rozhodnutím. 

 

5. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vyhotoví a podá budúci kupujúci po 

uzavretí riadnej kúpnej zmluvy. 

 

6. Táto zmluva je pre budúceho kupujúceho, ktorý je investorom a stavebníkom stavby dokladom  

vzťahu  k budúcemu pozemku ako iné právo k pozemku podľa § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.    

 

7. Budúci predávajúci týmto udeľuje budúcemu kupujúcemu svoj súhlas s umiestnením, výstavbou 

a užívaním pozemku špecifikovaného v článku 1 tejto zmluvy pre stavbu „Stavebné úpravy 

križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou 

III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“,  a to výslovne pre účely územného konania, 

stavebného konania , príp. aj kolaudačného konania stavby realizovanej v rámci tohto projektu. Za 

týmto účelom prenecháva touto zmluvou kupujúcemu, ako i tretím osobám splnomocneným alebo 

povereným budúcim kupujúcim, právo bezodplatne užívať budúci pozemok na realizáciu stavby 

realizovanej v rámci predmetného projektu. 

 

8. Budúci predávajúci týmto udeľuje budúcemu kupujúcemu svoj súhlas so zmenou druhu dotknutých 

pozemkov a teda súhlas s vyňatím pôdy z LPF alebo PPF. 

 

 

 

 

9. Budúci  predávajúci  sa  zaväzuje,  že  sa  až  do okamihu splnenia alebo zániku všetkých  povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo 

uzatvorenie kúpnej  zmluvy podľa tejto zmluvy. Budúci predávajúci sa najmä zaväzuje, že budúci 
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pozemok nescudzí tretím osobám ani ho nezaťaží právom tretích osôb akéhokoľvek druhu. Inak 

budúci predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vznikla budúcemu 

kupujúcemu. 

 

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 predávajúci berie 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 pozemok a výmeru záberu. 

Kúpna zmluva bude realizovaná podľa skutočného záberu stavby.  

 

2.  Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorej 1 vyhotovenie obdrží budúci predávajúci a 3 

vyhotovenia obdrží budúci kupujúci. 

 

3. Vzťahy  zmluvných  strán  založené  touto  zmluvou,  ktoré  zmluva  výslovne  neupravuje,  sa  riadia  

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych  predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dňom nasledujúcim  

po  dni  jej  zverejnenia na webovom sídle  budúceho kupujúceho v  zmysle     § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka  v spojení s  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

5. Zmluvné  strany  berú  na  vedomie,  že  plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané  

stavebné  povolenie,  alebo  nenadobudne  právoplatnosť,  alebo  z  iného vážneho dôvodu nebude 

možné začať alebo pokračovať v stavbe plánovanej v rámci projektu „Stavebné úpravy križovatky 

cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 

a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“. 
 

6.  Práva a povinnosti budúceho predávajúceho vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na nasledujúcich 

právnych nástupcov.  

 

7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na 

základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 

zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situácia záberu ako Príloha č. 1. 

 

 

V Žiline, dňa .......................                            V..................., dňa ......................... 

     

Budúci kupujúci:                                 Budúci predávajúci: 

Žilinský samosprávny kraj                                                 

 

 

 

 

........................................................  ............................................................................... 

Ing. Erika Jurinová    Obec Dolná Tižina  

predsedníčka                                                         V zastúpení: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka                                    


