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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
číslo 2017/.0?.�� 

(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa � 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

Titul. meno a priezvisko: Anna Lazírová 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytom: 911 01 Trenčín 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(cľale_j ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom lv8re) 

ll 

Trenčiansky samospnhny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282120A. 911 O I Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predsecb 
IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 

IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

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

(cľale_j ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(ďalej spoločne a_j ako .. zmluvné strany" a jednotlivo ako .. zmluvná strana·' v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom poze111kov nachádZ8júcich sa v katastrillno111 území
Dubnica nad Váhom, obec Dubnica na Váhom. okres Ilava, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úrndom Ilava. katastrálnym odborom 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 € 

(cľalc_j len ako .. buc!L1ci zaľažen)' pozemolc) 



2. Budúci povinný z vecného bre111ena 111ú zm1_1e111 zriadiť vecné brc111eno v prospech budúceho
opd1vneného z vecného bre111ena k budL1ce111u zaťažené111u pozemku. príp. jeho časti vytvorenej
porealizačn)'lll geometrický111 plúnom, na ktorom bude v rá111ci stavby cyklotrasy realizovanej
v ri1111ci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4
Nemšová - Dubnica nad \'áhom - Ladce. ktorej stavebníko111 bude budúci oprávnený z vecného
bre111ena. osadenú swvba cyklotrasy podľa situúcie. ktmá trnrí prílohu č. 1 tejto z111luvy.

3. Účelom zmluvy je získanie prá\'neho ,·zľahu k poze111ku na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúr�' v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v rá111ci Operačného progrn111u I ROP. Realizácia
prnjektu spočírn vo vybudo\'aní a prev(1dzkovaní stavby vo verejno111 zi1uj111e, ktorej stavebníkom
bude budúci oprávnen)1 z \'ecného bre111ena a udržateľnosť projektu spočíva v jeho udržaní po dobu
piatich (5) rokov od ľinančného ukončenia projektu.

4. Budúci povinný z vecného bre111e1w a budúci oprávnený z vecného brc111ena sa touto z111luvou
zavtizujú. že po spresnení záberu budúceho zaťaženého poze111ku, ak budúci zaťažen)' pozemok
uvedený v bode 1. tohto člúnku tejto z111luvy bude 11acľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK" - c�'klotrasa ,. úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce. po
vydaní kolaudač11ého rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp. jednotlin'.1 etapu stavby), v súlade
s porealizačll)'m geometrickým plúnom uz:1tvoria zmluvu o zriadení vecného bremena 11<1 budúci
zaťaže11)1 pozemok uvede11)1 v bode 1. tohto článku tejto zmluvy. príp. jeho časť vyt,·orenú 11ov)1111
geometrickým plónom.

5. Zmluvou o zriadení vecného bre111e11:1 budúci povinný z vecného bre111ena zriadi v prospech
budúceho opri1vneného z vecného bre111en:1 vecné bremeno spočívajL1ce v povinnosti budúceho
povinného z vecného bremena ako vlc1st11íka budúceho zaťaženého poze111ku:

a) strpieť na budúcom zaľaže110111 poze111ku priivo budúceho oprávneného z vecného breme1w 11a
výstavbu a umiestnenie srnvby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu. v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačenú na porealizač110111 geometrickom pláne. vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci oprúvnený z vecného bremena,

b) strpieť previidzkovanie. užívanie. údržbu. opravy. rekonštľllkciu. rnodernizi1ciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)ím účelom strpieť priivo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprávneného z vecného bremena. príp. zamestnancov a vozidiel ní111 určenc_1
organizácie.

6. Budúce vecné bremeno bude spojené s vlast11íctvo111 nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku.
príp. jeho časti vytvorenej geometrick)1111 plánom. ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na
nadobL1dateľa. t.j. povi1111ým z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku. príp. _jeho časti vytvorenej geo111etrick)1m plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú.

Člúnok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrad�· 

1. Zmluvné strany sa dohodli. že vecné bremeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy a zriadi odplatne za
jednorazovú náhradu vo výške 283,76 eur (slovo111: dvestoosemdesiattri eur, 76 centov) za celý
predmet zmluvy.

1 Zmluvné strany s:1 dohodli, že budúci opd1vncný z vecného bremena zapl,1tí budúcemu pov11rné111u 
z vecného bre111c11:1 jed11ornzo,·L1 núhraclu za verné bremeno podľa predchúdzajúceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotm'ost11�·n1 prcvoclon1 na účet budúceho povinného z vecného bremena a to 
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v lehote clo 30 dní odo cl1ia cloľučenia rnzhoclnutia o povolení vkladu vecného bľelllena clo kéttastrn 
nehnuteľností buclúce111u opľávnenélllu z vecného breme1rn. 

3. V Zlllysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ľepubliky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a z11alecki1111 posudkom č. 49/2017 vyhotovený111 znalcom
Ing. Laclislavolll Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za zriadenie
jednorazového odplatného vecného brelllena vo výške 6,41 euľirn1 (slovom: šesť eur, 41 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnfch strán 

1. Budúci povinný z vecného brernena ručí za vlastníctvo buclt',ceho zaťaženého pozemku, príp. jeho
časti vytvoľenej novi1m geollletricki,m plánom a za to. že na ľíom neviaznu ľaľchy. vecné bremená.
záložné práva a ani iné právne závady, o ktorých by písolllne neinformoval budúceho oprávneného
z vecného brelllena. V prípade akejkoľvek závady. o ktorej nebol budúci oprilvnený z vecného
bremena vča upovedornenf zodpovedá budúci povinný z vecného bremena za prípadnú škodu.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebielrn

žiadne konanie u notára, na súde. prípadne na inom orgiine štátnej správy. o ktorom by písomne
neinfonnoval budúceho oprávneného z vecného bľelllena, že údaje v predložených cloklacloch
o vlastníctve sú sprťlvne a pravdivé, že budúci povinný z vecného bremena je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to. že už cľalšia osoba nemôže predložiť cloklacl
o tolll. aby mohla ciek larovať jej vlastníctvo. resp. spol uv lastn íctvo k bud úcelll u zaťaženému
pozemku. Inak budúci povinný z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla buclúcernu oprávnenému z vecného bre111enc1.

3. Vyhotovenie z111 l uvy o zriadení vecného bre1nen8 zabezpečí budúci oprávne11)1 z vecného bre1nena
a budúci povinn)' z vecného bremena sa zaväzu_je zmluvu podpísať úradne oveľell)'lll podpisom
clo 14 dní od doručenia jej návľhu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako nj náklady
na vklad práva zodpovedajúceho vec11é111u bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bre111ena.

4. A k bud t'1c i povi 1111i1 z vecného bremena nesp l 11 í záväzok uzavľieľ budúcu zrn Iu vu o zriadené verného
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týrnto
čll'111kom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného
bremena spolu so žiadosťou budúceho opľávneného z vecného bľe111e11a o _jej uzavretie. lllÔže sa
bud t',c i opľá vne11i z vecného bľemena domá haf nn st',cle. a by vyh lá sen ie vô Ie budúceho
povinného z vecného bľelllena bolo 1rnhraclené súdnym rozhodnutím.

5. Nilvrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu clo katastrn nehnuteľností vyhotoví a podéÍ
budúci oprávnený z vecného bremena.

6. Táto zmluvn je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozelllku ako iné právo k pozemku podľa � 58
ods. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

7. Budúci povinný z vecného brelllena týmto udeľuje budC1cemu opréÍvnenérnu z vecného bremena svoj
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozelllku špecifikovaného v čll'1nku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to výslovne pľe C1čely t',zemného konania, stavebného ko11anié1 a kolaudačného
konnnia stavby cyklotrasy realizovanej v rámci tohto projektu. Za týmto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu oprávnenému z vecného bremena, ako i tretím osobám splnomocnen)1m alebo
povereným budúcim opréÍvneným z vecného bremena, právo bezodplatne užívať budúci zat'aže11_)1 

pozemok na realizáciu výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci predmetného projektu.
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S. Budúci po\·inný z vecného bľelllena sa Zé1Viizu_1e, že sa až clo okalllihu splnenia alebo zániku
všetk),ch povinností vypl)1v:1júcich z tejto zmluvy zclľžÍ Rkéhokoľ,·ek konania. ktoľé by bn'rnilo alebo
znemožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o Zľiadení vecného bľemena podľa tejto zmluvy. Budúci
povinný z vecného bľelllena sn najlllä z:wtizuje, že budúci zaťažen)' pozelllok nescudzí tľetílll osobólll
ani ho nezaťaží pľáVOlll tľetích osôb akéhokoľvek clľuhu. Inak budúci povinný z vecného brellle1rn
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vznikla budúcemu opľávnenélllu z vecného
bremena.

Článok -t 
Zánrečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno 111en1t a doplniť len po pľedchádzajúcom súhlase z111luvn;1ch trán. a to
písomnýlll dodatkom podpísaným oboma zmluvnýllli stľanami. Budúci povinný z vecného bľelllena
beľie na vedolllic a súhlasí s tým, že v ľámci spľes11ovélnia situovania stavby v teľéne a cľalšieho
stupľía projektovej dokumentácie lllÔŽe nastať čiastočn)' posun zábeľu s dopadom na budúci zaťažený
pozelllok a výllleľu zilberu. Zlllluva o Zľiadení vecného bremena bude ľeal izovanil pod ľa skutočného
zilberu stavby.

2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorej l vyhotovenie obdrží budúci povinný z vecného
bremenél a 3 vyhotovenia obdrží budúci opróvnený z vecného bremena.

3. Vzťahy zmluvn),ch strón založené touto zmlu\'OU, ktoré zrnluvél výslovne neupravuJe, sa riadia
pľíslušn)1mi ustanoveniallli Občianskeho zilkonníka a ostatn)1ch platných pré'ivnych predpisov 
S lovenskcj repu bi i ky. 

4. Zmluva nadobúda pléllnosľ cl ľíolll podpisu zm l uvn)'lll i stranalll i a LIČ i nnosť d11orn nas lecluj úci ni
po dni jej zveľejneniR na webovom sídle budúceho oprilvneného z vecného bľemena v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s � 5a zókona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pľístupe
k inťoľmé'iciilm v znení neskoľších pľedpisov.

5. Zmluvné strany beľÚ na vedomie. že plnenie zo Zlllluvy nenastane v pľípade, ak nebude vydané
stéwebné povolenie, alebo nenadobudne pľávoplatnosľ, alebo z iného vé'ižneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokrnčo\'aľ v stnvbe cyklotľasy plilnovanej v rámci projektu „Zlepšenie
c�1ldistickej infraštruktúr�' v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce.

6. Pľilva a povinnosti budúceho povinného z vecného bľemena vyplývajúce z tejto zmluvy pľechildzajú
na nélsledujúcich pľávnych néÍstupcov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú. že ich zmluvnú voľno ť nie je obmedzenú, túto zmluvu uzatvoľili 1w
základe ich slobodnej vôle. zmluva nebola uzatvorenó v tiesni a za nápadne nevýhodn)'Ch podmienok.
z111lun1 si pľečítali._iej obsahu rozume.iú a na znnk súhlasu ju podpisujú.

8. Neoddeliteľnou sL1časťou tejto zmluvy je situilcia ako Pľíloha č. 1.

V Trenčíne. cl1ia ...... 0 .. t�.1/4.:...2017 

Budúci opľéÍvnený z \·ecného bľcme.J,l,<C' 

Trenčiansky samos1)r!Í+nv kraj/. • 1 7-- . 4 
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V ................... , d11a ....................... .. 

Budúci povinný z verného bremena: 

Anna Lazírová. ľ. Lazírová 
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