
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2019/ ....... 
(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa § 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi t)1mito zmluvn)1mi 
stranami: 

Titul, meno a priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytom: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Marián Urík 

                                        l'vlalé Krštei'íany 

(cľalej ako ,.budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91 l O I Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

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

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(cľalej spoločne aj ako .,zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinn)' z vecného bremena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Malé Krštei'íany, obec Malé Kršteiíany, okres Partizánske, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastnílnym odborom nasledovne:

Záber podľa 
Výmera 

Podielová Cena podľa 
GP č. č. listu č. EKN výmera ZP č. 

69/2019 vlastníctva parcely 
parcely Druh pôdy Podiel 

záberu 249/2019 
(m2 ) 

(m2) 
(m2) {0,32 €/m2) 

14 359 593/2 277 
Trvalé trávne 

1/18 0,778 
porasty 

0,25 

33 506 589 619 
Trvalé trávne 

1/3 11,000 3,52 
porasty 

Cena celkom: 3,77 € (slovom: tri eura 77 centov) 

(cľalej len ako ,.budúci zaťažen)' pozemok") 
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2. Budúci povinn)1 z vecného bre111ena 111á zauJe111 zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho
oprávneného z vecného bremena k bud(1cemu zaťaženému pozemku - k jeho časti vytvorenej
geometrický111 plánom č. 69/2019 zo diía 30.4.2019, kto1} úradne overil OU Partizánske, katastrálny
odbor pod č. GI 181/19 di"ia 22.5.2019, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy realizovanej
v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry na hornej Nitre" - Úsek Partizánske -
Zemianske Kostoľany, ktorej stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného bre111ena, osadená
stavba cyklotrasy podľa situácie. ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Účelom z111luvy je získanie právneho vzfahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a uclržateľnosti
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - Úsek Partizánske - Zemianske
Kostoľany. Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom záujrne,
ktorej stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného bremena a udržateľnosť projektu spočíva
v jeho udržaní po dobu piatich (5) rokov od finančného ukončenia projektu.

4. Budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zrnluvou
zaväzujú, že po prípaclno111 spresnení záberu budúceho zaťaženého pozemku porealizačn)'m
geometrick)1111 plánom, ak budúci zaťažený pozemok uvedený v bode l. tohto článku tejto z111luvy
bude nacľalej súčasfou stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - Úsek
Partizánske - Zemianske Kostoľany, po vydaní kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu
(resp. jednotlivú etapu stavby), v súlade s porealizačn)'lll geometrický111 plánom uzatvoria zmluvu
o zriadení vecného bremena na budúci zat"ažen)' pozemok uveclen)' v bode 1. tohto článku tejto
zmluvy. príp. jeho čast" vytvoren(1 noV)'I11 geometrick)'lll plánom.

5. Zmluvou o zriadení vecného bremena budúci povinný z vecného bremena zriadi v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho
povinného z vecného bre111ena ako vlastníka budúceho zaťaženého poze111ku:

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného bremena na
V)1Stavbu a u111iestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - Úsek
Partizánske - Zemianske Kostoľany v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená
na porealizačnom geometrickom pláne. vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávne11)'
z vecného bremena,

b) strpieť prevádzkovanie. užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu. modernizáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - Úsek Partizánske - Zemianske Kostoľany
a za t)1111 účelo111 strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho
oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie.

6. Budúce vecné bre111eno bude spojené s vlastníctvo111 nel111uteľnosti - budúceho zaťaženého poze111ku,
príp. jeho časti vytvorenej porea I izačn)1111 geometrick)'m plánom, ktoré spolu s vlastn íctvo111
prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinn)'l11 z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci
bud(1ceho zat"aženého poze111ku. príp. jeho časti vytvorenej geo111etrick)'lll plánorn.

7. Budúce vecné bre111eno sa zriadi na dobu neurčitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

l .  Zrnluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vy111eclzené v čl. l tejto zmluvy sa zriadi odplatne za 
jednorazovú náhrnclu vo V)'ške 3,77 eur (slovo111: tri eura, 77 centov) za celý predmet zrnluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnen)1 z vecného brernena zaplatí budúcemu povinné111u
z vecného bre111ena jednorazov(1 núhradu za vecné bre111eno podľa preclchúclzajúceho bodu tohto
článku tej to z111 luvy bezhotovostn)1m prevodo111 na účet budúceho povinného z vecného bremena a to
v lehote clo 30 dní odo cliía doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
nehnuteľností buclúcernu oprúvnenérnu z vecného bremena.
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3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška ivlinisteľstva spravodlivosti Slovenskej ľepublik� o
stanovení všeobecnej hodnoty 111ajetku) a Znaleck)1 1ll posudko111 č. 357/2019. úkon č. 36212019

vyhotoven)'m spoločnosťou Znalex. s.ľ.O .. Hronská 1. 960 O I Zvolen, bola stanovená jednotná cena
za zriadenie jednorazového odplatného vecného bre111ena vo V)1ške 0,32 eur (slovo111: nula em, 32
centov), za jeden meter štvorcový.

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci povinný z vecného bre111ena ľUČÍ za vlastníctvo budúceho zaťaženého poze111ku, pľÍp. jeho
časti vytvoľenej novým geo111etľiCk)1111 pláno111 a za to. že na 110111 neviaznu ťaľchy. vecné b1"e111eni1.
záložné práva a ani iné právne závady, o kto1)ch by píso111ne neinfoľ111oval budúceho opľávneného
z vecného bre111ena. V pľípade akej koľ vek závady. o ktoľej nebol budúci opn'1vnený z vecného
bre111ena včas upoveclo111ený, zodpovedá budúci povinný z vecného bre111ena za pľípadnú škodu.

2. Budúci povinný z vecného bre111ena vyhlasuje, že k buclúce111u zaťažené111u poze111ku neprebieha
žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na ino111 orgáne štátnej správy, o ktoro111 by píso111ne
neinfor111oval budúceho oprávneného z vecného bre111ena, že údaje v predložených dokladoch
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povinn)' z vecného bremena je identický s osobou
uvedenou v cloklacloch o vlastníctve a zodpovedá za to. že už cľalšia osoba ne111ôže predložiť doklad
o to111. aby 111ohla deklarovať je_j vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k budúce111u zaťažené111u
poze111ku. Inak budúci povinný z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúce111u oprávnené111u z vecného bre111ena.

3. Vyhotovenie z111 l uvy o zriadení vecného bre111ena zabezpečí budúci oprávnen)' z vecného bremena
a budúci povinný z vecného bre111ena sa zaväzuje na náklady oprávneného z vecného bre111ena
z111luvu podpísať úradne overen)'lll podpiso111 clo 14 dní od doručenia _jej návrhu. Náklady
na vyhotovenie geo111etrického plánu ako aj náklady na vklad práva zoclpovecla_júceho vecné111u
bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bre111ena.

4. Ak budúci povinn)' z vecného bre111ena nesplní záväzok uzavrieť bud(1cu z111luvu o zriadené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bre111ena vykonanej v súlade s 1)111110
článko111 tejto z111luvy v lehote clo 14 dní od doručenia návrhu z111luvy o zriadení vecného
bre111ena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bľe111ena o _jej uzavretie, 111ôže sa
budúci oprávnen)' z vecného bre111ena do111áhať na súde. aby vyhlásenie vôle budúceho
povinného z vecného bremena bolo nahradené súclny111 rozhodnutím alebo podať návľh
na vyvlastnenie v súlade s platný111i právny111i predpis111i.

5. Návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bre111enu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci oprávnený z vecného bre111ena.

6. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bre111ena, ktor)' bude budúci111 stavebníko111
stavby cloklaclo111 vzťahu k buclúce111u zaťaženému pozemku ako iné pľávo k poze111ku podľa � 58
ods. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebn)' zákon v znení neskorších predpisov.

7. Budúci povinn)' z vecného bre111ena týmto udeľuje budúcemu oprávnené111u z vecného bremena svoj

súhlas s u111iestnení111, výstavbou a užívaní111 poze111ku špecifikovaného v článku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre" - Úsek Partizánske - Zemianske
Kostoľany, a to V)1Siovne pre účely územného konania. stavebného konania a kolaudačného konania
stavby cyklotrasy realizovanej v rá111ci tohto projektu. Za t)1111to účelom pľenecháva touto zmluvou
budúce111u oprávnenému z vecného bremena, ako i tretí111 osobá111 splno111ocnen)1111 alebo poveren)111l 

budúcim oprávnen)'m z vecného bremena, právo bezodplatne užíval" budúci zaťažený pozemok na
realizáciu V)'Stavby cyklotrasy realizovanej v rá111ci precl111etného projektu.

8. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až clo oka111ihu splnenia alebo zániku
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania. ktoľé by bránilo alebo
zne111ožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bre111ena podľa tejto z111luvy. Budúci

Strana 3 z 4 



povinný z vecného bre111ena sa naj111ä zaväzuje, že budúci zaťažen_)' pozemok nescudzí tretím osobá111 
ani ho nezaťaží právom tretích osôb akéhokoľvek druhu. lnak budúci povinn)' z vecného bre111ena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vznikla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena. 

Článok 4 
Zúverečné ustanovenia 

1. TL1to zmluvu možno men1t a doplniť len po preclcháclzajúco111 súhlase zmluvn_)1ch strán. a to
písomným dodatkom podpísan)'lll oboma zmluvn)1mi stranami. Budúci povinný z vecného bremena
berie na vedomie a súhlasí s t)1m, že v rámci spresiíovania situovania stavby v teréne a cľalšieho

stup11a prnjektovej dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun záberu s dopadom na budúci zaľažen)'
pozemok a výmeru záberu. Zmluva o zriadení vecného bremena bude realizovaná podľa skutočného
záberu stavby.

2. Z111luva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorej I vyhotovenie obdrží budúci povinn)' z vecného
bremena a 3 vyhotovenia obdrží budúci oprávnený z vecného bremena.

3. Vzťahy zmluvn)'Ch strim založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušn_)1111i ustanovenia111i Občianskeho zúkonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

4. Z111luva nadobúda platnosť cl110m podpisu zmluvnými stranami a účinnosť d110111 nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciá111 v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany berú na vedo111ie, 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 cyklotrasy plánovanej v rámci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry na hornej Nitre" - Úsek Partizánske - Zemianske Kostoľany.

6. Práva a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú
na rn1sledujúcich 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 rozumejl 1 a na znak súhlasu ju podpisujú.

8. Neoddeliteľnou sL1časťou tejto zmluvy je situácia ako Príloha č. 1.

renc1ne, c na .... P. ................ . VT ·· 1· n'l •1nJg

Ing . .larnslav Baška 
predseda 
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Budúci povinný z vecného bremena: 

................ . 
Marián Urík, r. Urík 




