
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
číslo 2017if.�}1-

(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa � 151n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 111edzi tý111ito z111Juvn)1111i 
strana111i: 

Titul, meno a priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytom: 

Dátu111 narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Mikuláš Lazír 

Lazír 

911 01 Trenčín 

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

a 

Trenčiansky samosprávu�· kraj so sídlom,. Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282120A. 91 1 O I Trenčín 
zastúpený: Ing . .Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH: 
B�rnkové spojenie: 
IBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SI<.51 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľalej ako „budúci oprávnenf z vecného bremena'· v príslušno111 tvare) 
(cľalej spoločne aj ako .. zmluvné strany" a jednotlivo ,1ko .. zmluYná strana„ 

v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, obec Dubnica na Váho111, okres llav::i, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Ilava, btastrálny111 odboro111 nasledovne:

Predpokladaný 
č. listu č. EKN Výmera 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera celkom 

situácie/m2 záberu/m2 (6,41 €/m2
) 

354,15 4833 741/181 8095 orná pôda 1/8 44,27 283,76 € 

(ďalej len ako .. budúci zaľažen)' pozernolc) 

-



J 

3. 

4. 

S. 

Budúci povinný z vecného bremena mil zauJe111 zriadiť vecné bremeno v prospech budú eho
opnívneného z vecného bremernr k buclL1cemu zaťaženému pozemku, príp. jeho časti vytvorenej
pOľealizačn)'lll geometrickým plónom, na ktornm bude v rómci stavby cyklotr;:isy realizovanej 
v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - c�1ldotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktorej stavebníkom bude budúci opróvnený z vecného
bremena. os;:idená stavba cyklotr;:isy podľa situi1cie. ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Účelom zmluvy je získanie právneho ,zťahu k poze111ku na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti 

projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v rámci Operačného programu IROP. Realizácia 
projektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo verejnom záujme, ktorej stavebníkom 
bude budúci oprárnený z ,·ecného bremena a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po dobu 
piat ich ( 5) rokov od finančného ukončenia projektu. 

Budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zaväzujú, že po spresnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie c�1klistickej 
infraštruktúľy v TSK" - eyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce. po 

vydaní kolaudačného rnzhodnutia na predmetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s porealizačným geometrickým plánom uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena na budúci 

zaťažen:"· pozemok uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy. príp. jeho časť vytvore11L1 no, \'111 
geometrickým plánom. 

Zmluvou o zriadení verného bre111en,1 budúci povinný z vecného bremena zriadi v prospech 
budúceho opróvneného z vecného bremenn vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena ako vlastníka budL1ceho zaťaženého pozemku: 

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného bremena na

V)1stavbu a umiestnenie stc1vby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizov;:iní
stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom pláne. vyhotovenie ktorého zabezpečí

budúci oprávnený z vecného bremcn�,,
b) strpieť prc:vádzkovan ie, užívanie. L1d ržbu. oprn vy. rekonštrukciu. modem izác iu tavby „Zlepšenie

cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)·m L1čelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určeneJ
orga111zácie.

6. Budúce vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku.
príp. jeho časti vytvorenej geon1etrick)1m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na

nadobúdateľa, t.j. povinn)'m z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku. príp. jeho ča ti vytvorenej geometrick)1m plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie verného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strnny sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa zriadi odplatne za

jednorazovú náhrndu vo výške 283,76 eur (slovom: dvestoosemdesiattri eur, 76 centov) za celý
predmet zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli. že budúci opróv11en)' z vecného bremena zaplatí budúcemu pov111né111u
z vecného bremena jednorazovú náh rnd u za verné brerneno pod ľa predchádzajúceho bodu tohto
článku tejto zmluvy bezhotovostn)'lll prnodorn na účet budúceho povinného z vecného bremena r1 to
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v lehote do 30 dní odo dría doľučenia ľozhodnutia o povolení vkladu vecného bre111ena do katastra 
nehnuteľností budúce111u opn-ívnené111u z vecného bľemena. 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhlúška Mi11isterstvc1 spľavodlivosti Slovenskej republiky Ll
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck)·n1 posudkom č. 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavo111 Horn)'lll, Soblahov 41O,913 38 SoblahO\, bola stanovená jednotná cena za zriadenie
jednorazového odplatného vecného bremena vo výške 6,41 em/m2 (slovo111: šesť eur, 41 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvni1ch strán 

1. Budúci povinný z vecného bre111ena ručí za vlastníctvo buclt'.1ceho zaťaženého poze111ku, príp. jeho
časti vytvorenej novým geometrick)1m plánom a za to. že na 1iom neviaznu ťarchy. vecné bre111ená.
záložné pd1va a ani iné právne závady, o ktorých by písomne neinfor111oval budúceho oprávneného
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady. o ktoľej nebol budúci oprávnený z vecného
bre111ena včas upovedomený. zodpovedá buclt'.1ci povinný z vecného bľemena za prípadnú škodu.

2. Budúci povinný z vecného bre111ena vyhlasuje, že k budúcernu zaťaženému pozemku neprebieha
žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, o ktorom by píso111ne
neinťorrnoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že údaje v predložených dokladoch
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povinný z vecného bremena je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zoclpoveclá za to. že už cľalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom. aby mohla deklarovať jej vlastníctvo. resp. spoluvlastníctvo k buclúcernu zaťaženérnu
poze111ku. Inak budúci povinný z vecného bremen<1 zoclpovecli1 za škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúcemu oprávnené111u z vecného breme1rn.

3. Vyhotovenie zmluvy o zriadení vecného bremena zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena
a budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zrnluvu podpísať t'.1radne oveľený111 podpisom
clo 14 dní ocl doručenia jej návrhu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady
na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bremena.

4. A k bucl úc i povinný z vecného bremena nesp Iní záväzok uzavrieť bud t'.1c u zmluvu o zriadené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 clní od doľučenia návrhu zmluvy o zriadení vecného
bremena spolu so žiadosťou budt'.1ceho opľávneného z vecného bremena o jej uzavľetie, môže sa
budt'.1ci oprávnený z vecného bľemena domáhať na st'.1cle. aby vyhlásenie vôle budúceho
povinného z vecného bremena bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

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

6. Táto z111luva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena. ktorý bude budúcirn stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúce111u zaťaženému pozemku ako iné pri1vo k pozemku podľa � 58
ocls. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. stavebn)' zákon v znení neskorších predpisov.

7. Budúci povinn)' z vecného bremena t)1mto udeľuje budúcemu oprávnenému z vecného bremena svoj
súhlas s umiestnení111, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku 1 tejto z111luvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúľy v TSK" - c�'klotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V)'Slovne pre účely územného konania. Stélvebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklotrasy realizovanej v rámci tohto projektu. Za t)'mto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu oprávnenému z verného bremena, ako i tr tím osobám splno111ocneným alebo
povereným budúcim opľi'1vnený111 z vecného bremena. právo bezodplatne užívať budúci zafažen)
pozemok na realizáciu výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci predmetného projektu.
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8. Budúci povinný z vecného bre111ena sa zav�izuJe, že sa až do oka111ihu splnenia alebo zi111iku
všetkých povinností vyplývajúcich z te.i to Zlll l uvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bráni Io a lebo
zne111ožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bre111ena podľa tejto zmluvy. Budúci
povinný z vecného bre111ena sa najrnii zaviizujé, že budúci zaťaže11)1 poze111ok nescudzí tretí111 osobón1
ani ho nezaťaží právo111 tretích osôb akéhokoľvek druhu. Inak budúci povinný z vecného bre!llena
zodpovedá za škodu, ktorá by pornšením tohto z{ivjzku vznikla budúce111u opréÍvnenému z vecného
bre!llena.

Člúnok -t 
Závľrľčné ustanovenia 

1. TL1to zmluvu llložno 111cniť a doplniť len po predchádza_júco111 sLililase zmlurných strún. él to
píso111ný111 dodatko111 poclpísanýlll obolllél z111luvný111i strana111i. Budúci povinný z vecného bre111cna
berie na vedo111ie a súhlasí s t)'lll, že \' rámci spres1iovania situovania stavby v teréne a cľalšieho
stup,ia prnjcktove_j dokulllentúcie lllÔže nastať čiastočn)' posun záberu s dopado111 na budúci zaťnžen�'
poze111ok a výmeru z.'iberu. Z111luva o zri,idení vecného bremena bude realizovaná podľa skutočného
záberu stavby.

2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveni�ich, z ktorej l vyhotovenie obdrží budúci povinný z vecného
bre111ena a 3 vyhotovenia obdrží budúci oprávnený z vecného brernena.

3. Vzťahy z111luvných stréÍn založené touto zmluvou, ktoré z111luva výslovne neupravuje, sa riadiil
príslušnými ustanoveni8111i Občianskeho z{ikonníka a ostatných pl8tných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

4. Zmluva nildobL1da platnosť d1iolll podpisu zlllluvn)1 llli strnnarni a L1činnosť d1iolll nasledu_jt'1cilll
po dni jej zverejnenia na webovo111 sídle budúceho oprávneného z vecného bre111ena v z111ysle �
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s � Sa zúkona č. 2 l l/2000 Z.z o slobodnom prístupe
k informáciéÍm v znení neskorších predpi ov.

5. Zrnluvné strany berú na vedomie, že plnenie zo zrnluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povolenie, alebo nenadobudne préÍvoplatnosť. alebo z iného vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokračovať v st,1vbe cyklotrasy plúnovanej v ré\mci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúr�, v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce.

6. Pré\va a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývajúce z tejto z111luvy prechildzajú
na nasledujúcich právnych místupcov.

7. Zmluvné strany \ yhlasujú. že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. túto z111luvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, Zlllluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných pod111ienok,
z111luvu si prečítali. jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zlllluvy _je situilcia ako Príloha č. 1.

V Trenčíne, d,ia ... H} .. ��tJ.017 

Budúci oprávnený z vecného bremel,Ml' 
Trenčiansky �amos1i1:;µ,ny kraj, 

....... ./. , ........... '\t .................... '
Ing�aroslav 13aška 

predseda 

V .................... dľin ....................... .. 

Budúci povinný z vecného bremena: 

Mikuláš LilzÍr, r. Lazír 
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