
Zmluva o buclúcej zmluve o zriadení věcného břemena
číslo 2017/ÍČTČ

(ďalej len „zmluva" v piíslušnom tvare)

uzatvoiená podlá § 151 n a nasl Občíanskcho zákonníka č 40/1964 Zb medzi týmito zmluvnými 
stranami.

Titul, měno a pnezvisko' 

Rodné pnezvisko.

Tivale bytom 

Dátum naiodenia'

Rodné číslo

Bankové spojeme:

IBAN'

Stanislava Kiajčoviechová 

Doblejová

Stupné81,018 12Bivnište 

28.04 1971

<3L&7>

SK ppc>DO ppppt?

(ďalej ako „budúei povinný z věcného břemena" v piíslušnom tvaie) 

a

Trenčiansky samosprávný kraj so sídlom v Trenčíne
Sídlo
zastúpený:
IČO.
DIČ
IČ pie DPH 
Bankové spojeme. 
IBAN,

K doInej stanici 7282/20A, 91101 
Ing Jaioslav Baška - předseda 
36126624 
2021613275 
nie je platitelom DPH 
Státna pokladmca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Tienčín

(ďalej ako „budúei oprávněný z věcného břemena" v piíslušnom tvaie)
(dalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana" v piíslušnom tvare)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Budúci povinný z věcného bienrena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastiálnom území 
Podvažie, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystnca, ktoié sú zapísané vkatastu 
nehnuterností vedenom Okiesným úiadom Považská Bystnca katastiálnym odboiom následovně:

Předpokládány 

zaber podlá 
situácie/m2

Č. listu 

vlastníctva

č. EKN 

parcely

Výměra
parcely/m2

Druh pódy Podiel

Podielová

výměra
záberu/m2

Cena
cel kom 

(4,68 

€/m2)

46,47 682 63/3 1220 orná póda 1/40 1,16 5,44 €
77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/40 1,95 9,11 €

(ďalej len ako ..budúci zatažený pozemok")
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2 Budúci povinný z věcného břemena má záujem znadiť věcné biemeno v piospech budúceho 
opiávneného z věcného biemena k budúcemu zataženému pozemku, piíp. jeho časti vytvoienej 
poiealizačným geometrickým plánom, na ktoiom bude vtámci stavby cyklotiasy íealizovanei 
v íámci piojektu „Zlepšenie cyklistickej infrastruktury v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - 
hranica ZSK, ktoiej stavebníkom bude budúci optávnený z věcného biemena, osadená stavba 
cyklotiasy podlá situácie ktoiá tvoří piílolui č I tejtozmlnvy

3, Účelom zmluvy |e získáme piávneho vzťahu k pozemku na zabezpečeme íealizácie a udižatefnosti 
piojektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - 
hranica ZSK, piedkladaného v íámci Opeiačného piogiamu IROP Realizácia piojektu spočívá vo 
vybudovaní a pievádzkovaní stavby vo veiejnom zaujme, ktoiej stavebníkom bude budúci opiávnený 
z věcného biemena a udižateťnosť piojektu spočívá v jeho udižaní po dobu piatich (5) íokov od 
fmančného ukončenia piojektu

4 Budúct povinný z věcného biemena a budúci opiávnený z věcného biemena sa touto zmluvou 
zavázujú, že po spiesnení zábem budúceho zataženého pozemku, ak budúci zatažený pozemok 
uvedený v bode I. tolito článku te|to zmluvy bude nadalei súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK, po vydaní kolaudačného 
íozhodnutia na predmetnú stavbu (resp jednotlivá etapu stavby), v súlade s poiealizačným 
geometnckým plánom uzatvona zmluvu o znadení věcného biemena na budúci zatažený pozemok 
uvedený v bode I tohto článku tejto zmluvy, príp jeho časť vytvoienú novým geometi ickým 
plánom

5. Zmluvou o znadení věcného biemena budúci povinný z věcného biemena znadi v prospěch 
budúceho oprávněného z věcného biemena věcné biemeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z věcného biemena ako vlastníka budúceho zataženého pozemku'

a) stipieťna budúcom zaťaženom pozemku piávo budúceho opiávneného z věcného biemena na 
výstavbu a umiestneme stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek 
Považská Bystrica - hranica ZSK v íozsahu, v akom bude po ziealizovaní stavby vyznačená 
na poiealizačnom geometiickom pláne vyhotovenie ktoiého zabezpečí budúci opiávnený 
z věcného břemena,

b) stipieť prevádzkovame užíváme, údižbu, opiavy, rekonštiukciu, modeimzáciu stavby „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK a za tým 
účelom strpieť piávo přechodu a piejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho opiávneného 
z věcného biemena, piíp zamestnancov a vozidiel ním určenej orgamzácie

6. Budúce věcné biemeno bude spojené s vlastníctvom nehnuternosti - budúceho zataženého pozemku, 
príp jeho časti vytvorenej geometnckým plánom, ktoré spolu s vlastníctvom piechádza na 
nadobúclatela, tj. povinným z věcného biemena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zataženého 
pozemku, piíp.jeho časti vytvoienej geometnckým plánom.

7 Budúce věcné biemeno sa znadi na dobu nemčitú.

Článok 2
Náhrada za zriadenie věcného břemena a spósob jej úhrady

1 Zmluvné stiany sa dohodli, že věcné biemeno vymedzené včl 1 tejto zmluvy sa znadi odplatne za 
jednorázová náhiadu vo výške 14,55 eur (slovom štinásť eui, 55 centov) za celý piedmet zmluvy. 2

2 Zmluvné stiany sa dohodli, že budúci opiávnený z věcného břemena zaplatí budúcemu povinnému 
z věcného biemena jednoiazovú náhiadu za věcné biemeno podlá piedchádzajúceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet budúceho povinného z věcného biemena a to 
v lehote do 30 dní odo clňa doiučema íozhodnutia o povolení vkladu věcného biemena do katastia 
nehnuteťností budúcemu opiávnenému z věcného biemena
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3 V zmysle vyhlášky č 492/2004 Z.z. (vyhláška Mmisteistva spravodlivosti Slovenskej lepubliky o 
stanovení všeobecné) hodnoty majetku) a znaleckým posudkom č 78/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Lachslavom Horným, Soblahov 410, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za znademe 
jednoiazového odplatného věcného biemena vo výške 4,68 eui/m2 (slovom. štyn eur, 68 centov)

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvnýcli stl án

1. Budúci povinný z věcného břemena ničí za vlastníctvo budúceho zataženého pozemku, piíp. jeho 
časti vytvoienej novým geometrickým plánom a za to, že na ňom neviaznu ťaichy, věcné biemená, 
záložné ptává a ani mé piávne závady, o ktorých by písomne nemfoímoval budúceho opiávneného 
z věcného biemena. V případe akejkolvek závady, oktoiej nebol budúci opiávnený z věcného 
břemena včas upovedomený, zodpovedá budúci povinný z věcného biemena za připadnu škodu,

2 Budúci povinný z věcného biemena vyhlašuje, že k budúcemu zataženému pozemku nepiebieha 
žiadne konáme u notáia, na súde, připadne na ínom oigáne štátnej spiávy, oktoiom by písomne 
neinformoval budúceho opiávneného z věcného biemena, že údaje v piedložených dokladoch 
o vlastníctve sú správné apiavdivé, že budúci povinný z věcného biemena je identický s osobou 
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemóže piedložiť doklad 
o tom, aby mohla deklaiovať jej vlastníctvo, lesp. spoluvlastníctvo k budúcemu zataženému 
pozemku Inak budúci povinný z věcného biemena zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti 
vznikla budúcemu opiávnenému z věcného biemena.

3 Vyhotoveme zmluvy o zriadení věcného břemena zabezpečí budúci opiávnený z věcného biemena 
a budúci povinný z věcného biemena sa zavazuje zmluvu podpísať úřad ne oveieným podpisom 
do 14 dní od doručenla je) návrhu. Náklady na vyhotoveme geometi ickélio plánu ako aj náklady 
na vklad piáva zodpovedajúceho věcnému biemenu uhladí budúci opiávnený z věcného biemena

4. Ak budúci povinný z věcného biemena nesplní závazok uzaviieť budúcu zmluvu o znadené věcného 
břemena na základe žiadosti budúceho opiávneného z věcného biemena vykonanej v súlade s týmto 
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 dní od doručema návilui zmluvy o zriadení věcného 
břemena spolu so žiadosťou budúceho oprávněného z věcného břemena o jej uzavretie, móže sa 
budúci opiávnený z věcného břemena domáhat' na súde, aby vyhlásenie vole budúceho 
povinného z věcného biemena bolo nahiadené súdnym íozhodnutím.

5, Návih na vklad piáva zodpovedajúceho věcnému biemenu do katastra nehnuteFností vyhotoví a podá 
budúci oprávněný z věcného břemena.

6 Táto zmluva je pre budúceho oprávněného z věcného biemena, ktoiý bude budúcim stavebníkom 
stavby doklaclom vztahu k budúcemu zataženému pozemku ako iné právo k pozemku podlá § 58 
ods 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon v znění neskoiších piedpisov.

7 Budúci povinný z věcného břemena týmto udefuje budúcemu opiávnenému z věcného biemena svoj 
súhlas s unuestnením, výstavbou a užíváním pozemku specifikovaného v článku 1 tejto zmluvy 
„Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK, 
a to výslovné pie účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania stavby 
cyklotiasy íealizovanej viámci tohto piojektu, Za týmto účelom pienecháva touto zmluvou 
budúcemu opiávnenému z věcného břemena, ako i tietím osobám splnomocneným alebo poveleným 
budúcim opiávneným z věcného biemena, právo bezodplatne užívat’ budúci zatažený pozemok na 
íealizácíu výstavby cyklotiasy íealizovanej v íámci piedmetného piojektu. 8

8 Budúci povinný z věcného biemena sa zavazuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku 
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdiží akéhokolvek konania, ktoré by biánilo alebo 
znemožnilo uzatvoieme budúcej zmluvy o ziíadení věcného biemena podlá tejto zmluvy. Budúci 
povinný z věcného biemena sa najma zavazuje, že budúci zaťažený pozemok nescudzí třetím osobám
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ani ho nezaťaží piávom třetích osob akéhokohvek diulni Inak budúci povinný z věcného biemena 
zodpovedá za škodu, ktoiá by porušením tohto závazku vznikla budúcemu oprávněnému z věcného 
břemena.

Článok 4
Závěrečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno měnit' a doplnit" len po piedchádzajúcom súhlase zmluvných stlán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stianann. Budúci povinný z věcného biemena 
bene na vedomie a súhlasí stým, že v rámci spiesňovama situovama stavby vteiéne a d'alšieho 
slupňa piojektovej dokumentácie móže nastat' čiastočný posun záběru s dopadom na budúci zatažený 
pozemok a výměru zábciu Zmluva o ziladění věcného biemena bude lealizovaná podlá skutočného 
zábeiu stavby

2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotovemach, zktoiej 1 vyhotovenie obdiží budúci povinný z věcného 
biemena a 3 vyhotovema olxhží budúci opiávnený z věcného biemena

3 Vztahy zmluvných stlán založené touto zmluvou, ktoié zmluva výslovné neupiavuje, sa nadia 
pi íslnšnými ustanoveniami Oběianskeho zákonníka a ostalných platných piávnych piedpisov 
Slovenskej íepubliky

4 Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost’ dňom nasledujúcim 
po dm jej zveiejnema na webovom sídle budúceho opiávneného z věcného biemena v zmysle 5} 
47a ods 1 Oběianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č 21 1/2000 Z.z o slobodnom piístupe 
k mťormáciám v znění neskolších piedpisov

5 Zmluvné stiany beru na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v pi ípade, ak nebude vydané 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne piávoplatnosť, alebo z mého vážného dóvodu nebude 
možné začat' alebo pokiačovať v stavbě cyklotiasy plánovanej viámci piojektu „Zlepšenie 
eyklistiekej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK.

6. Piáva a povinnosti budúceho povinného z věcného biemena vyplývajúce z tejto zmluvy pieehádza|ú 
na následujúcich piávnych nástupcov.

7 Zmluvné stiany vyhlasujú. že ich zmluvná voTnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvonli na 
základe ich slobodnej vole, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadné nevýhodných podnnenok, 
zmluvu si prečítah, jej obsahu rozumějú a na znak súhlasuju podpisuji! 8

8 NeoddeliteFnou súčasťou tejto zmluvy je situácia ako Příloha č 1

V Tienčíne, dňa .. 11 MÁJ 207 vSruTwoydňa

Budúci opiávnený z věcného biemena;
Trenčiansky samosprávu^, kraj * ,

Budúci povinný z věcného biemena

pi edseda
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