
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v, I 2017/ 0 3i!S
---

CIS O ....... 

(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvare) 

uzatvo1 ená pod ľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 Zb. medzi týmito zrnluvnýmí 
st1 anam1 · 

Titul, meno a p11ezv1sko· 

Rodné p11ezv1sko. 

Trvale bytom 

Dátum narodema 

Rodné číslo: 

Bankové spoJeme 

IBAN 

Ing. Emil Papšo 

Papšo 

010 03 Žd111a - Budatín 23.03.1959 

.

.. , 

 

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v p1íslušnom tvme) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo· K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I T1 enčín 
zristúpený Ing. Ja1oslav Briškri - predsedri 
IČO 36126624 
DIČ. 2021613275 
IČ p1e DPH: 
Bankové sp0Jen1e: 
IBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátnri pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvme) 
( cľalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvm e) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci pov111ný z vecného b1 emena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJúc1ch sa v katastJ álnom území
Podvažie, obec Považská Bystnca, ok1es Považská Byst11ca, ktoré sú zapísané v katast1 1
nehnuteľností vedenom Ok1 esnýrn ú1 adom Považská Bystnca katastrálnym odborom nasledovne·

Predpokladaný Podielová 
Cena 

č. listu č. El<N Výmera celkom 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera 

(4,68 
situácie/m2 záberu/m2 

€/m2) 

46,47 682 63/3 1220 orná pôda 1/32 1,45 6,80 € 

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/32 2,43 11,39 € 

(cľalej len ako „budúci zaťažený pozemok") 
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2 Budúci povmný z vecného bremena má záuJem zriadiť vecné b1 emeno v p1 os pech budúceho 
oprávneného z vecného b1emena k budúcemu zaťaženému pozemku, p!Íp Jeho časti vytvo1eneJ 
po1ealizačn)1I11 geometnckým plánom, na kto1om bude v rámci stavby cyklottasy real1zovaneJ 
v 1ámc1 p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, kto1 eJ stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného b1 emena, osadená stavba 
cyklotrasy podľa s1tuác1e kto1á tvorí p1ílohu č I tejto zmluvy 

3 Účelom zmluvy Je získanie p1 ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečcn ie I ca I izúc1e a uclržate ľnost i 
ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská By�trica -
hranica ŽSK, p1edkladaného v 1úrnc1 Ope1ačného p1og1arnu lROP Realizúcia ptojektu spočíva vo 
vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo ve1 CJ nom záuJ me, kto1 eJ stélvebníkom bude budúci opt ávnell)' 
z vecného bternena a ud1žateľnosť ptojektu spočíva v Jeho udržaní po dobu piatich (5) 1okov od 
ť1 nančného ukončenia p1 01ektu 

4 Budúci povinný z vecného b1emena a budúci op1ávnený z vecného b1emena sa touto zmluvou 
zavazuJ ú, že po spi es není zúbc1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)1 pozemok 
uvedený v bode l tohto článku tcJto zmluvy bude nacťalej :',účasťou stavby „Zlepšenie cyklhtickej 
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považ�k:í Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu (1csp Jednotlivú etapu stavby), v súlade s po1eal1začn)1m 
geomet11ck)1m plánom uzatv011a zmluvu o znadení vecného b1e11 1ena na budúci zaľažell)' pozemok 
uveclcn)' v bode 1. tohto článku tcJto zmluvy p1 íp _1cho časť vytvo1enú 11ov)°111 1 geo111et11ck)m 
plánom. 

5. Zmluvou o z11adení vecného b1emena budúci povlllll)' z vecného b1emena z11ad1 v prospech
budúceho op1ávneného z vecného b1ernena vecné b1emeno spočívaJÚce v povmnost1 budúceho
povmného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku·

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho op1ávneného z vecného b1emena na
výstavbu a u1111estnen1e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považsk:í Bystrica - hranica ŽSK v 1ozsahu, v akom bude po z1ealizovaní stavby vyznačenú
na po1ealizačnorn geornet1 ickom pláne, vyhotovenie kt01ého zabezpečí budúci oprávnen)'
z vecného b1 emena,

b) st1 p1eť p1 evádzkovan ie, užívan 1e, údi žbu, opi avy, 1 ekonšt1 ukc I LI, modem izác1 u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktí1ry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za tým
účelom st1p1eť p1ávo prechodu a preJazclu zamestnancov a voz1cl1el budúceho op1ávneného
z vecného b1emena, p!Íp zamestnancov a vozidiel ním u1čcneJ 01ganizácie.

6 Budúce vecné b1emeno bude spojené s vbstnictvom nehnuteľnosti - buc\(1ceho zaťaženého poLernku, 
p1 íp Jeho časti vytvo1e11ej gcomet1 ick)'1m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1cchádza na 
nadobúdate ľa, t.j pov111n)1I11 7 vecného b1 emena Je vlastník alebo spolu v lastn íc I budúceho zaťaženého 
pozemku, príp _1eho časti vytvotenej geometrickým plánom. 

7. Budúce vecné b1emeno sa znad1 na dobu neu1č1tú

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strnny sa dohodli, že vecné bt emeno vymedzené v čl I te_1to zmluvy sa z1 iacli odplatne 7a 
Jednornzovú náluadu vo výške 18,19 eur(slovom: osemnásť eut, 19 centov) za cel)' predmet zmluvy 

2 Zmluvné st1any sa dohodli, že budúci opri1vnen)1 z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnérnu 
z vecného bremena jednorazovú náh1 a clu za vecné bt emeno pocl ľa p1 eclcháclzaJÚccho bodu tohto 
č lún ku teJto zmluvy bezhotovostn)'1m p1 cvoclom na účet budúceho povinného z vecného b1 emcna a to 
v lehote do 30 dní odo cliía clo1uče11ia 101hodnutia o povolení vkladu vecného b1emena clo kata:',lta 
nehnuteľností budúcemu opt úvnenému z vecného b1 emena 
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3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška M1111steťstva sp1avocll1vosti SlovenskeJ 1epubliky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znalcck)'1111 posudkom č 78/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovenú Jednotnú cena za z1 iaclen1e
Jecln01azového odplatného vecného b1emena vo V)'škc 4,68 eu1/m2 (slovom šty11 eur, 68 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Budúci pov111ný z vecného b1 emena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp Jeho 
časti vytvo1ene.1 nov)'1111 geo111et11ck)'1111 plúnom a za to, že na 110111 neviaznu ťarchy, vecné b1e111enú. 
zúložné p1 úva a a111 111é p1 úvne zúvady, o kto, ých by písomne ne111ťonnoval budúceho opi úvneného 
z vecného bremena. V pťípade akejkoľvek zúvady, o kto1eJ nebol budúci op1úvnený z vecného 
b1e111ena včas upovedomený, zodpoveclú budúci povmný z vecného bremena za prípadnú škodu. 

2. Budúci pov111ný z vecného b1emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha
žiadne konanie u notúia, na súde, plÍpaclne na inom orgúne štútneJ sprúvy, o kto10111 by písomne
ne1nfo1111oval budúceho op1úvneného z vecného b1eme1rn, že úda_1e v preclložen)'Ch cloklacloch
o vlastníctve sú sp1úvne a p1avcl1vé, že budúci povmný z vecného b1emena Je 1clent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedú za to. že už cľalš1a osoba nemôže p1edlož1ť doklad
o tom, aby mohla deklaiovať jej vlastníctvo, 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povmný z vecného b1emena zoc\poveclú za škodu, kto1á by v teJto súv1slost1
vz111kla budúcemu opi ávnenému z vecného b1 emena

3. Vyhotovenie zmluvy o 21 iaclen í vecného bremena zabezpečí budúci op, ávnen)'1 z vecného b1 emena
a budúci povinný z vecného bremena sa zavazuJe zmluvu podpísať úradne ove1 en)'1111 podpisom
do 14 dní od do1 učen1a jej náv1 hu. Náklady na vyhotovenie geometnckého plánu ako aj náklady
na vklad práva zodpoveda_1úceho vecnému b1emcnu uhiaclí budúci op1ávnený z vecného b1emena.

4 Ak budúci povinný z vecného bťemena nesplní zúvazok uzav11eť budúcu zmluvu o z1 iadené vecného 
b1 emena na základe žiadosti budúceho oprúvneného z vecného b1 emena vykonaneJ v súlade s tS1mto 
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od cl01 učenia návrhu zmluvy o z1 iadení vecného 
b1emena spolu so žiadosťou budúceho op1ávneného z vecného bremena o JeJ uzav1etie, môže sa 
budúc, oprávnen)'1 z vecného b1emena domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho 
pov111ného z vecného bremena bolo nalu·aclené súdnym I ozhodnutím 

5. Náv, h na vklad práva zodpovedajúceho vecnému b1 emenu clo katast1 a nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci op1ávnený z vecného bremena.

6. Táto zmluva je p1e budúceho op1ávneného z vecného b1emena, ktorý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé p1úvo k pozemku podľa § 58
ods. 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb stavebný zákon v znení nesko1ších p1edp1sov.

7. Budúci pov111ný z vecného b1 emena t)1mto ucle ľu je budúcemu oprávnenému z vecného b1 emena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku I tejto zmluvy
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hr�nica ŽSK,
a to v)slovne pre účely územného konania, stavebného konan 1a a kolaudačného konania stavby
cyklot1 asy I ealizovaneJ v 1 ámc1 tohto pl ojektu Za t)'1mto účelom p1 enecháva touto zmluvou
budúcemu opi ávnenému z vecného b1 emena, ako 1 ti etím osobám splnomocneným alebo pove1 eným
buclúc1m opi ávneným z vecného b1 ernena, pl ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'1 pozemok na
real 1zácm výstavby cyklot1 asy realizovanej v I ámci p1 edmetného projektu.

8 Budúci pov111ný z vecného b1emena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnenia alebo zámku 
všetkS1ch pov111ností vyplývaJúc1ch z te_1to zmluvy zd1 ží akéhokoľvek konania, ktoré by b1 áni Io alebo 
znemožnilo uzatvo1 enie budúcej zmluvy o znadení vecného bremena pod ľa teJto zmluvy. Budúc 1 
pov1nnS1 z vecného b1ernena sa naJma zaväzuje, že budúci zaťaženS1 pozemok nescudzí t1etím osobám 
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an I ho nezaťaží právom t1 et ích osôb akéhokoľvek dt uhu. Inak budúc, pov mn)' z vecného b1 emena 
zodpovedá za škodu, kto, á by po1 ušením tohto závazku vz111kla budúcemu opi ávnenému z vecného 
b1emena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po ptedchádzajúcorn súhlase zmluvných st1án, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvným, st1 anam1. Budúc, povmný z vecného bremena 
be11e na vedomie a súhlasí s 1)1111, že v 1ámci spresríovania situovania stavby v te1éne a cľalšteho 
stup11a pro1ektove.1 dokumentácie môže nastať čiastočn)1 posun zábet u s dopadom na budúci zaťažen)1 
pozemok a V)1meru zábe1 u Zmluva o zt iadení vecného b1 emena bude I ea I izovaná pod ľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovenrnch, z kt01ej 1 vyhotoverne obchží budúci pov111ný z vecného 
bremena a 3 vyhotove111a obeli ží budúc, opt ávnený z vecného b1 ernena 

3. Vzťahy zmluvn)1ch st1ún založené touto zmluvou, kt01é zmluva výslovne neup1avuje, :-.a 1rnclia
prísl ušn)11111 ustanoven ia1111 Obč 1anskeho zákonníka a ostatných platn)'Ch pt ávnych pt eclp1sov
Slovenskej 1epubliky

4 Zmluva nadobúda platnosť dríom podpisu z111luvn)1111i st1anami a účinnosť cl110111 nasleclujúc1111 
po dm Jej zvere.1ne111a na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného b1 emena v zmysle § 
47a ods 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe 
k 111formác1ám v znení neskorších p1 edp1sov 

5 Zmluvné stiany berú na veclom1e, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povolerne, alebo nenadobudne pt ávoplatnost alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklot1asy plánovanej v 1ámc1 p10.1ektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Povahká Bystrica - hranica ŽSK 

6 Práva a povmnosti budúceho pov111ného z vecného b1emena vypl)1vajúce z teJto zmluvy prechádzaJÚ 
na nasledujúcich p1ávnych nástupcov. 

7 Zmluvné strany vyhlasujú. že ich zmluvná voľnosť nie Je obmedzená, túto zmluvu uzatvo1 ii, na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatv01 ená v t1esrn a za nápadne nev)1hodn)1ch pochrnenok, 
zmluvu s1 prečítali,jej obsahu 1ozu111ejú a na znak súhlasu ju podp1SUJÚ 

8. Neoclclel1teľnou súčasťou te1to zmluvy je s1tuácrn ako Pt íloha č. 1

V Ttenčíne, d11a 2 2 MA.J }O�( 

Budúc, Opi ávnen)1 z vecnéh9 �t:e111ena;, 
Trenčiansky samosp ·áý ' '·1kraj 

Ing Eirnl 
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