
Zmluva o buducej zmluve o zriadení věcného břemena
číslo 2017/..\:.tf

(ďalej len „zmluva" v piíslušnom tvare)

uzatvorená podlá § 151 n a nasl Občíanskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týnuto zmluvnými 
stranami'

MatUda Mai trnková 

Ka dáková

Podvažte 100, 017 04 Považská Bystnca 

08.08.1941

^vr $08/'7*1'

t-oP. íSC O ycc 8

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

Titul, měno a pnezvisko 

Rodné pnezvisko:

Ti vale bytom 

Dátum naiodema

Rodné číslo

Bankové spojenie:

IBAN:

a

Treněiansky samosprávný kraj so sídlom v Trenčíne
Sídlo.
zastúpený
IČO'
DIČ

ICdolnej stanici 7282/20A, 91101 
Ing Jai oslav Baška - piedseda 
36126624 
2021613275

IC pre DPH: 
Bankové spojenie. 
IBAN'

nieje platitelom DPH 
Štátna pokladmca
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Trenčín

(ďalej ako „budúci oprávněný z věcného břemena" v piíslušnom tvare)
(ďalej s|)oločne aj ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Budúci povinný z věcného biemena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastiálnom území 
Podvažte, obec Považská Bystrica, okies Považská Bystnca, ktoré sú zapísané v katastri 
nehnuterností vedenom Okiesným úradom Považská Bystrica katastiálnym odborom následovně'

Předpokládány 
zaber podlá 
situácie/m2

Č. listu 

vlastníctva
č. EKN 
parcely

Výměra
parcely/m2

Druh pódy Podiel
Podielová
výměra

záberu/m2

Cena
celkom

(4,68
€/m2)

46,47 682 63/3 1220 orná póda 1/40 1,16 5,44 €

46,47 682 63/3 1220 orná póda 1/200 0,23 1,09 €

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/40 1,95 9,11 €

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/200 0,39 1,82 €
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(ďalej len ako „budúci zatažený pozemok")

2 Budúci povinný z věcného biemena má záujem zriadiť věcné břemeno v piospech budúceho 
oprávněného z věcného biemena k budúceinu zataženému pozemku, príp jeho časti vytvoienej 
poiealizačným geometrickým plánom, na ktoiom bude viámci stavby cyklotrasy íealizovanej 
v lámci piojektu „Zlepšenie cyldistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - 
hranica ŽSK, ktoiej stavebníkom bude budúci opiávnený z věcného biemena, osadená stavba 
cyklotiasy podfa situácie, ktoiá tvoií piílohu č. 1 tejto zmluvy

3 Učelom zmluvy je získáme piávneho vztahu k pozemku na zabezpečeme lealizácie a udržatefnosti 
piojektu „Zlepšenie cyldistickej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - 
hranica ZSK, piedkladaného v lámci Opeiačného piogramu 1ROP. Realizácia projektu spočívá vo 
vybudovaní a pieváclzkovaní stavby vo veiejnom zaujme, ktoiej stavebníkom bude budúci opiávnený 
z věcného biemena a udižatefnosť pio|ektu spočívá v jeho udižaní po dobu piatich (5) rokov od 
fmančného ukončema piojektu

4 Budúci povinný z věcného biemena a budúci opiávnený z věcného biemena sa touto zmluvou 
zavázujú, že po spresnení zábem budúceho zataženého pozemku, ak budúci zatažený pozemok 
uvedený v bode 1. tolito článku tejto zmluvy bude nad alej súčasťou stavby „Zlepšenie cyldistickej 
infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
íozhodnutia na predmetnú stavbu (íesp jednotlivá etapu stavby), v súlade s porealizačným 
geometiickým plánom uzatvoua zmluvu o ziíadení věcného biemena na buclúci zatažený pozemok 
uvedený v bode I tohto článku tejto zmluvy, piíp jeho časť vytvořená novým geometi ickým 
plánom

5 Zmluvou o znadení věcného biemena budúci povinný z věcného břemena znadi v prospěch 
budúceho opiávneného z věcného biemena věcné břemeno spočívajíce v povinnosti budúceho 
povinného z věcného biemena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku

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

b) stipieť prevádzkovanie, užíváme, údržbu, opiavy, lekonštrukciu. modemizáciu stavby „Zlepšenie 
cyldistickej infraštruktúry v TSI<“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za tým 
účelom stipieť piávo piechodu a piejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho opiávneného 
z věcného břemena, piíp zamestnancov a vozidiel ním mčenej oiganizácie.

6. Buclúce věcné biemeno bude spojené s vlastníctvom nehnuternosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
piíp jeho časti vytvoienei geometiickým plánom, ktoié spolu s vlastníctvom piechádza na 
nadobúdatela, tj povinným z věcného biemena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, piíp.jeho časti vytvoienej geometrickým plánom.

7 Budúce věcné biemeno sa znadi na dobu neuičitú

Článok 2
Náhrada za zriadcnie věcného břemena a spósob jej úhrady

1. Zmluvné sliany sa dohodli, že věcné biemeno vymedzené včl 1 tejto zmluvy sa ziiadi odplatne za 
jednorázová náhiadu vo výške 17,46 eur (slovom sedemnásť eur, 46 eentov) za celý piedmet 
zmluvy. 2

2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci opiávnený z věcného břemena zaplatí budúcemu povinnému 
z věcného břemena jednoiazovú náhiadu za věcné břemeno podlá piedchádzapiceho bodu tohto
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článku tejto zmluvy bezhotovostným pievodom na účet budúceho povinného z věcného biemena a to 
v lehote do 30 dní odo dňa domčenia rozhodnutia o povolení vkladu věcného biemena do katastia 
nehnuternosti budúcemu opiávnenému z věcného biemena

3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z (vyhláška Ministerstva spiavodlivosti Slovenskej íepubliky o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleckým posudkom č. 78/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladislavom Horným, Soblahov 410, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za znademe 
jednoiazového odplatného věcného biemena vo výš ke 4,68 eur/m2 (slovom: štyn eui, 68 centov)

Článok 3
Práva a povinnosti zniluvných stl án

1. Budúci povinný z věcného biemena íučí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp jeho 
časti vytvoienej novým geometrickým plánom a za to, že na ňom neviaznu ťarchy, věcné biemená, 
záložně piáva a ani mé piávne závady, oktoiých by písomne neinformoval budúceho opiávneného 
z věcného biemena. V pi ípade ake|kol'vek závady, o ktorej nebol budúci oprávněný z věcného 
biemena včas upovedomený, zodpovedá budúci povinný z věcného břemena za piípadnú škodu

2. Budúci povinný z věcného biemena vyhlašuje, že k budúcemu zataženému pozemku nepiebieha 
žiadne konáme u notáia, na sude, piípadne na inom oigáne štátnej správy, o ktoiom by písomne 
neinformoval budúceho opiávneného z věcného biemena, že údaje v piedložených dokladoch 
o vlastníctve sú spiávne a pravdivé, 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 deklarovat' jej vlastníctvo, icsp. spoluvlastníctvo k budúcemu zataženému 
pozemku Inak budúci povinný z věcného břemena zodpovedá za škodu, ktoiá by v tejto súvislosti 
vznikla budúcemu opiávnenému z věcného biemena.

3. Vyhotoveme zmluvy o ziíadení věcného břemena zabezpečí budúci opiávnený z věcného břemena 
a budúci povinný z věcného biemena sa zavázipe zmluvu podpísať úiadne overeným podpisom 
do 14 dní od doiučenia jej návihu. Náklady na vyhotovenie geometnckého plánu ako aj náklady 
na vklad ptává zodpovedajúceho věcnému břemenu uhladí budúci opiávnený z věcného biemena

4. Ak budúci povinný z věcného břemena nesplní závázok uzavrieť budúcu zmluvu o zriadené věcného 
biemena na základe žiadosti budúceho opiávneného z věcného břemena vykonanej v súlade s týmto 
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 dní od doiučenia návrhu zmluvy o zriadení věcného 
biemena spolu so žiadosťou budúceho opiávneného z věcného biemena o jej uzavietie, móže sa 
budúci opiávnený z věcného břemena domáhat' na súde, aby vyhlásenie vole budúceho 
povinného z věcného břemena bolo nahiadené súdnym íozhodnutím,

5 Návih na vklad práva zodpovedajúceho věcnému biemenu do katastra nehnutefností vyhotoví a podá 
budúci oprávněný z věcného břemena.

6 Táto zmluva je pie budúceho opiávneného z věcného biemena, ktoiý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vztahu k budúcemu zataženému pozemku ako iné piávo k pozemku podfa § 58 
ods 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č, 50/1976 Zb stavebný zákon v znění neskoiších piedpisov, 7

7 Budúci povinný z věcného biemena týmto udel"uje budúcemu opiávnenému z věcného biemena svoj 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užíváním pozemku Specifikovaného v článku I tejto zmluvy 
„Zlepšenie cyklistiekej infraštruktúry v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK, 
a to výslovné pie účely územného konama, stavebného konama a kolaudačného konania stavby 
cyklotiasy realizované) viámci tohto piojektu Za týmto účelom pienecháva touto zmluvou 
budúcemu opiávnenému z věcného biemena, ako i tietím osobám splnomocneným alebo poveleným 
budúcim opiávneným z věcného břemena, piávo bezodplatne užívat' budúci zatažený pozemok na 
íeahzácm výstavby cyklotiasy íealizovanej v íámci piedmetného piojektu.

Stiana 3 z 4



8 Budúci povinný z věcného biemena sa zavazuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zámku 
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdiží akéhokoťvek konama, ktoré by biánilo alebo 
znemožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o znadení věcného břemena podlá tejto zmluvy. Budúci 
povinný z věcného břemena sa najma zavazuje, že budiíci zaťažený pozemok nescudzí tietím osobám 
ani ho nezaťaží piávom třetích osob akéhokoťvek diului Inak budúci povinný z věcného biemena 
zodpovedá za škodu, ktoiá by poiušením tohto závazku vznikla budúcemu oprávněnému z věcného 
biemena.

Článok 4
Závěrečné ustanovenia

1 Táto zmluvu možno memť a doplnit" len po piedchádzajúcom súhlase zmluvných stlán, a to 
písomným dodatkom podpísaným obonia zmluvnými stianami. Budúci povinný z věcného biemena 
bene na vedomie a súhlasí stým, že viámci spiesňovama situovania stavby vteiéne a ďalšieho 
stupňa projektovej dokumentácie móže nastat" čiastočný posun záběru s dopadom na buditel zaťažený 
pozemok a výměru zábeiu. Zmluva o znadení věcného biemena bude realizovaná podlá skutočného 
záběru stavby

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

3. Vztahy zmluvných stlán založené touto zmluvou, ktoié zmluva výslovné neupiavuje, sa uadia 
piíslušnými ustanoveniami Občíanskeho zákonníka a ostatných platných právnych piedpisov 
Slovenskej íepubliky

4 Zmluva nadobúda platnost" dňom podpisu zmluvnými stianami a účinnost" dňom nasledu|úcim 
po dm jej zverejnetna na webovom sídle budúceho opiávneného z věcného biemena v zmysle § 
47a ods 1 Občíanskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č 211/2000 Z z o slobodnom piístupe 
k mformáciám v znění neskolších piedpisov

5 Zmluvné strany beru na vedomie, že plneme zo zmluvy nenastane v případe, ak nebude vydané 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne piávoplatnosť, alebo z mého vážného dovodil nebude 
možné začat" alebo pokiačovať v stavbě cyklotrasy plánovanej viámci piojektu „Zlepšenie 
cyklistickej infrastruktury v TSK“ časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ZSK.

6 Piáva a povinnosti budúceho povinného z věcného břemena vyplývajúce z tejto zmluvy piechádzajú 
na nasledujúcich piávnych nástupcov.

7 Zmluvné stiany vyhlasujú, že ich zmluvná voťnosť me je obmedzená. túto zmluvu uzatvonli na 
základe ich slobodnej vole, zmluva nebola uzatvorená v tiesm a za nápadné nevýhodných podmienok, 
zmluvu si piečítali, jej obsahu lozumejú a na znak súhlasuju podpisuji!.

8 NeoddeliteTnou súčasťou tejto zmluvy je situácia ako Piíloha č 1.

V Tienčíne, dňa 2 2 MÁJ wj v fty c|,-ia é ^ & fy~
Budúci opiávnený z věcného bieiítfenáv,,
Treneiansky samospim ny

Ing Jaroslav Baška 
předseda

Budúci povinný z věcného biemena

Matilda Martinková, i Kadáková
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