
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v, 1 2017/ ()Jťý CIS O ....... 

(cľalej len „zmluva" v pdslušnom tvme) 

uzatvorená pod ľa § 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č 40/ 1964 Zb medzi t51rn1to zmluvnými 
stranami. 

Titul, meno a p11ezv1sko: 

Rodné p11ezv1sko· 

Trvale bytom. 

Dátum nai odenia 

Rodné číslo 

Bankové spoJenie· 

IBAN· 

Ing. František Jakubík 

Jakubík 

                 ,010 01 Žilina 

, • • • , , ,  • • • , r , • 

2 

(cľalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v ptíslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kra,j so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 T1enčín 
zastúpený Ing. Jaroslav Baška - pteclseda 
IČO: 36126624 
DIČ· 2021613275 
IČ p1e DPH: 
Bankové sp0Je111e· 
IBAN: 

nie JC platiteľom DPH 
Štátna pokladmca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v pt íslušnom tvaie) 
(cľale1 spoločne aJ ako .. zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvme) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmný z vecného b1 emena Je vlastníkom pozemkov nacluídzaJúc1ch sa v katast1 álnom území 
Dubnica nad Váhom, obec Dub111ca na Vilhorn, okt es Ilava, kto1é sú zapísané v katast1 i nehnuteľností 
vedenom Oki esnýrn út aclorn Ilava, katast1 álnym oclbot 0111 nasledovne 

Predpokladaný č. listu č. El<N Výmera 
Podielová Cena 

záber podľa 
vlastníctva parcely parcely/m2 Druh pôdy Podiel výmera celkom 

situácie/m2 záberu/m2 (6,41 €/rn
2

) 

354,15 4833 741/181 8095 orná pôda 1/6 59,03 378,35 € 

( cľa lej len ako „budúc i zaťažený pozemok") 



2. Budúci pov111ný z vecného b1emena má záuJem z11adiť vecné b1emeno v p1ospech budúceho
opiávneného z vecného b1emena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp. Jeho časti vytvo1ene.1
po, eal 1začn)1m geometnck)'l1 1 plánom, na kto, 0111 bude v ráme, stavby cyklotrasy I ealizovaneJ
v ráme, p10.1ektu „Zlepšenie cyklbtickcj infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1e.1 stavebníkom bude budúci op, ávnený z vecného
bremena, osadená stavba cyklot1asy podľa s1tuác1e, ktorá tvo1 í p1 ílohu č. 1 teJto zmluvy

3 Účelom zmluvy Je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a ud1žateľnosti 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1edkladaného v 1ámci Operačného prog1amu IROP. Realizácia 
p1 oje k tu spočíva vo vybudovaní a p1 evádzkovaní stavby vo ve1 eJ nom záuJ me, kto, eJ stavebníkom 
bude budúci opi ávnený z vecného b1 emcna a ucl1 žateľnosť p1 OJektu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
piatich (5) 1okov od finančného ukončenia p10.1ektu. 

4 Budúci povinný z vecného b1emena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zaväzujú, že po sp, esnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uvedený v bode l. tohto článku tejto zmluvy bude nacľale.1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 10zhodnut1a na p1edmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1ea1Izačn)1m geornetnckým plánom uzatv011a zmluvu o znadení vecného b1emena na budúci 
zaťažen)' pozemok uveden)' v bode 1 tohto článku teJto zmluvy, príp. Jeho časť vytvo1enú novým 
geometrickým plánom 

5 Zmluvou o zriadení vecného b1 emena budúci pov111nf z vecného bremena z11ad1 v p1 os pech 
budúceho op1ávneného z vecného b1emena vecné bremeno spočívajúce v pov111nost1 budúceho 
pov111ného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku: 

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho op1ávneného z vecného b1e111ena na
výstavbu a um1estneme stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačená na po1eal1začno111 geomet, 1ckom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci op1ávnený z vecného b1emena,

b) st, p1eť p1 evádzkovan 1e, užívanie. úch žbu. opt avy, rekonštt ukc 1u, modem izác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)'l11 účelom st1p1eť p1ávo ptechodu a prejazdu zamestnancov a voz1d1el
budúceho opiávneného z vecného b1ernena, p1 íp. zamestnancov a vozidiel ním u1 čeneJ
01 ganizácie

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku 
p1 íp _1eho čast, vytvorenej geo111etr1ck)1111 plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t J. povmným z vecného b1 emena Je vlastník a lebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, príp. Jeho čast, vytvorenej geomett 1ck)1m plánom 

7. Budúce vecné b1emeno sa z11ad1 na dobu neu1čitú

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a �pôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl. 1 te_1to zmluvy sa z1 iadi odplatne za
Jednorazovú nál11adu vo výške 378,35 eur (slovom. tnstoseclemclesiatosem eur, 35 centov) za celý
predmet zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu pov111nému
z vecného b1emena jedno1azovú náh1adu za vecné b1emeno podľa p1edchádzajúceho bodu tohto
článku tejto zmluvy bezhotovostn)1m pt evodom na účet budúceho povmného z vecného b1emena a to
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v lehote clo 30 dní odo diía clo1 učenia I ozhoclnut1a o povolení vkladu vecného bremena do katast1a 
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného bremena. 

3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z (vyhláška ivl1nisterstva sp1avocllivost1 Slovenskej republiky o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a zna leck.)1111 posudkom č. 49/201 7 vyhotoveným znalcom 
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za z11aden1e 
Jedn01 azového odplatného vecného b1 emena vo výške 6,41 eur/1112 (slovom šesť et11, 41 centov) 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnfch strán 

1. Budúc, povinný z vecného bremena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pt íp Jeho
časti vytvo,enej noV.)1111 geometrick)'1m plánom a za to, že na iíom neviaznu ťaichy, vecné bremená,
záložné p1áva a alll 111é p1ávne závady, o ktorých by písomne neinformoval budúceho op1ávneného
z vecného b1emena. V prípade akejkoľvek závady, o ktoreJ nebol budúci op1ávnený z vecného
b1e111ena včas upovedornen)'1, zodpovedá budúci povinn)1 z vecného b1emena za p!Ípadnú škodu

2 Budúc, povmný z vecného b1 ernena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepi eb1eha 
žrndnc konanie u notá1 a, na súde, prípadne na 1110111 01 gáne štátne.1 správy, o kt010111 by písomne 
neinformoval budúceho op1ávneného z vecného b1ernena, že údaje v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú spi ávne a p1 avd1vé, že budúci pov1nn)1 z vecného b1 ernena Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže p1eclložiť doklad
o tom, aby mohla dekla1ovať jeJ vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povmný z vecného b1ernena zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúcemu opi ávnenému z vecného b1 emena

3. Vyhotovenie zrn luvy o zriadení vecného bremena zabezpečí budúci opt ávnen)'1 z vecného b1 emena
a budúci povinn)' z vecného b1emena sa zavazu.1e zmluvu podpísať úradne overeným podpisom
clo 14 dní od do1učenia jeJ náv1hu. Náklady na vyhotovenie geomet1ického plánu ako aj náklady
na vklad p1 áva zodpovedaJúceho vecnému b1 ernenu uh1 adí budúci oprávnený z vecného b1 emena

4. Ak budúci povinn)' z vecného b1emena nesplní záväzok uzavrieť budúcu zmluvu o zriadené vecného
b1ernena na základe ž1aclost1 budúceho oprávneného z vecného b1emena vykonanej v súlade s t)1rnto
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 dní od clo1 učenia náv, hu zm I uvy o z1 ia cien í vecného
bremena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bi emena o jej uzav1 et1e, môže sa
budúci oprávnen)'1 z vecného b1emena domáhať na st'1de, aby vyhlásenie vôle budúceho
povmného z vecného b1 ernena bolo nahradené súdnym I ozhodnutím

5 Náv1h na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému b1emenu clo katastta nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného bremena 

6 Táto zmluva Je pre budúceho op1ávneného z vecného b1emena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako 111é p1ávo k pozemku podľa § 58 
ods. 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb stavebný zákon v znení neskorších p1edp1sov. 

7. Budúci povinný z vecného b1emena týmto udeľuje budúcemu oprávnenému z vecného bremena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V_)1slovne pre účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklot1asy 1ealizovanej v 1ámc1 tohto p10Jektu. Za t_)1111to účelom p1enecháva touto
zmluvou budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena, ako 1 t1 etím osobám splnomocneným alebo
pove1enýrn budúcim op1ávnenýrn z vecného b1emena, p1ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)1
pozemok na real1zác1u V)1stavby cyklot1asy realizovanej v 1ámc1 predmetného p10Jektu.
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8 Budúci povinný z vecného bremena sa zavdzuJe, že sa až do okamihu splnenrn alebo zámku 
všetkých povrnností vyplývaJÚc1ch z teJto zmluvy zdtží akéhokoľvek konania, kto1é by b1ánilo alebo 
znemožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o z11adení vecného b1emena podľa teJto zmluvy. Budúci 
povrnn51 z vecného bremena sa naJma zaväzuje, že budúci zaťažen51 pozemok nescuc\zí t1 etím osobám 
ani ho nezaťaží p1ávom t1etích osôb akéhokoľvek druhu. Inak budúci povurný z vecného b1emena 
zodpovedá za škodu, kto1 á by porušením tohto závazku vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno 111en1t a dopln1t len po preclcháclza_1úcom súhlase zmluvn51ch st1án, a to 
písomn51m dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Budúci pov111ný z vecného bremena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v ráme i spt es(1ovan ia s1tuova111a stavby v teréne a cľalštcho 
stup11a projektovej dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun zábet u s dopadom na buclúct zaťažen)'1 
pozemok a v51me1 u záberu Zmluva o znadení vecného bremena bude I eal izovaná pod ľa skutočného 
zábe1 u stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovelllach, z ktot ej l vyhotoverne obdrží budúci povmný z vecného 
b1 emena a 3 vyhotovellla obeli ží buclúc1 opi ávnen51 z vecného b1 emena. 

3 Vzťahy z111luvn51ch st1{111 založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neup1avuJe, sa 1 1ad1a 
pt íslušn)'1m i ustanoven 1am I Občianskeho zákonníka a ostatn51ch platn)1ch p1 ávnych p1 eclp1sov 
Slovenskej 1epubltky 

4. Zmluva nadob(1cla platnosť d110m podpisu zrnluvn)'1mi strana1111 a účmnosť cl110111 nasleclu1úci111
po d111 Jej zvereJnerna na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spo_1ení s § Sa zákona č 211/2000 Z z o slobodnom plÍstupc
k 1nformác1árn v znení neskorších p1edp1sov.

5. Zmluvné st1any betú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povolente, alebo nenadobudne pt ávoplatnosť, alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v rámci p10_1ektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce

6. Práva a pov111nost1 budúceho povmného z vecného b1emena vyplývaJúce z leJto zmluvy p1echádzaJÚ
na nasledujúcich pr{lvnych nástupcov

7. Zmluvné stt any vyhlasujú, že ich zmluvnú voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvot tli na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1esn1 a za nápadne nevýhodn51ch poclrn1enok,
zmluvu si ptečítali,jej obsahu 1ozu111e_1ú a na znak súhlasu Ju podpisujú.

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy Je s1tuác1a ako Príloha č 1 . 

., _ 2 2 MAJ 20"7 
V T1enc111e, dna .. . . .. v 

/ < /,(,,?-
.. .. , d11a .. 

Budúc1 povmný z vecného b1emena· 

lng<F1ant1šek Jakubík, r. Jakubík 
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