
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017 /.P.!}.S-
( d.alcj len „zmluva" \' pľisluš110111 l\'ilľc) 

ll7.,ll\'Oľcnú pndľ,1 � 1-" l 11 ,1 1wsl. Obči;inskcho zúku11níb č. -.1()/J 96--l Zb. 111cclzi l)'n1ito z111lu,·ni1111i 
Strnn;imi: 

Titul. 111eno ;i pľieZ\'i sko: 

Rodné pľiez,·isko: 

"ľľ\ él ie bytolll: 

Dútu111 n;1rodcni;i: 

Rodné číslo: 

8,1nko\·é spojenie: 

IB;\N: 

i\lária Kaniová 

O I lJ O 1 11 :1 , ;i 

(cľalc_j ako „budúci povinnf z vecného bremena",. pľislušno111 t,·aľc) 

a 

ľrenčiansk�· samospnín1 �· krn.i so sídlom,. Trenčíne 
Sícllo: K dolnej s1t111ici 728:2/20,\. 911 (J I lre11čí11 
zastúpcnii: Ing . .l ;iľoslz1\· ľ3ašb - pľcclsecl;1 
IC'O: 36126624 
DIČ': 202161�27.', 
1(· pťe DPI 1: 
J3;inkové spojenie: 
ll3AN: 

11ic _je pl"titcľo111 DPH 
Štút1E1 pnkl;i clnicn 
S K5 1 8 1 KO 0000 0070 0050 4--l0lJ 

(cľnlc_j élko .,b11dľ1ei opnívnen�· z vecného bremena-·\ prisluš11u111 t, 8ľc) 
(cľulcj spuločnc ;i_j ako .. zmh1,·né strany·· iljcclnotli"o ;iku . .zmluvná strana·· v prísluš110111 lvr1ľe) 

Člfook 1 
Predmet zmfuyy 

1. I3udúci J)O\'Ínll)' z verného bremena je vl:1s l11íkom 1x1zc111kc1,· 11;ichúdz;ijL 1cich su ,. kél t.tStľúlno111 území
llav;i, obec 11:1\'a, okres 11;-iv;i, ktoré sú z.ipís;iné, k;i![lstri nelrnutcľnosti ,ccleno111 Okľcs11�111 Llľ[lclo111
ll;i\',I, biuslrúlnym oclborn111 1iasleckwnc:

Predpokladaný 
Č. listu 

záber podľa 
vlastníctva 

situácie/m2 

16,85 2443 
16,85 1 2443 
16,85 2443 
16,85 2443 
55,48 2443 
55,48 2443 
55,48 2443 

č. EKN I Výmera Druh 
parcely 

��
rcely/m2 

--��dy 

2506/1 16411 t.l.f).
2506/1 16411 

,-
t. t.p.

2506/1 16411 t.} -_t} 

l 
1 

11
2506/1 16411 t. l. p. 1

Podiel 

1/24 
1/48 
1/48 
1/192 

2506/11 11180 t.t.��Jl/24
2506/11 11180 t. t.p. f 1/48
2506/11 11180 t. t.p. 1/48

Podielová Cena 
výmera celkom 

záberu/m2 (5,75 €/m2
) 

0,70 4,02 € 
0,35 2,01 € 
0,35 2,01 € 

0,09 0,50 € 
2,31 13,22 € 
1,16 6,61 € 
1,16 6,61 € 



55,48 2443 2506/11 11180 t.t.p. 1/192 0,29 1,65 € 
13,77 2443 2506/12 14 o.p. 1/24 0,57 3,28 € 
13,77 2443 2506/12 14 o.p. 1/48 0,29 1,64 € 
13,77 2443 2506/12 14 o.p. 1/48 0,29 1,64 € 
13,77 2443 2506/12 14 o.p. 1/192 0,07 0,41 € 

Spolu 7,62 43,61 € 

1 8ud(1ci pm i1111i1 z \·crného bľc111e11z1 mú l'.Úujem Zľiadiľ \ cc11é lm::111c110 \ pťO:c,pech bud(1ccllll 
opťú\·11e11ého z \·ee11ého bľeme11a k budllccmu Zč1ľčlŽc11é111u pozemku. pľíp. jeho časti \')'t\'l1ťc11cj 
pmez1lizač11)m gcometľich:)1111 plú110111. 11,1 ktoľom bude \' ťÓ111ci sta\·by cyklotrasy ťealizL1\·,111ej 
\ ťÚ111ci prnjektu „Zlepšenie c�·klistickej infraštruktúr�· " TSK" - c� klotrasa ,· Úsľku č. -1 
Nemšod - Dubnica nad \'áhom - Ladce. kloľej st,1\eb11íko111 bude budúci opľÚ\'llCl1), z \·ec11él]l) 
bľcme11,1. osZlcle11ťi Stčl\'b,1 cyklolľZlsy pnclľ,1 siluúcic. kloľ:l t\'l)ľÍ pľílohu č. 1 tejto zrnili\_\'. 

]. ľJčclom z111lu\'> je získ,111ic pťúrnehu \ 1.ľnhu k pozemku 11n ZZlbczpeče11ie ľeZllizácic čl uclľž<1tcľ11osti 
pľojektu „Zlepšenie c�·klistickej ínfrnštrnktúry ,. TSK" - c�·klotrasa Y úsľku č. -1 Nemšov.í -
Dubnica nad Váhom - Ladce. pťcclklad,111ého v ľÚ111ci Opcrnč11él10 prngrn1m1 1 ROP. Realid1ci,1 
pľojek tu s poč í \ čl \'O \ ybuclo, Zl 11 í n pťcl'ťidzkO\ ,111 í stnvby vo vcľej 110m zúuj rne. k tmej sta velrn íkn111 
bucle bucl(1ci opťúrne11i· z ľec11élw bťcrnc11a a ucl1'iateľ11osľ pľO_jektu spočíľn I jeho uclľžč111í po dobu 
piatich (5) ľOkO\ 1.KI ľí11,111č11ého uko11čc11ič1 prnjcktu. 

4. Budúci poľi1111)1 z \·ee11ého hťeme11,1 ;1 bucl(1ci opľÚľ11e11)1 z \·ecnéhu L)ľe111e11,1 s,1 touto z111lurnu
Zč1\·(in1jú. že po spťes11e11í 1.čibcľll hudL1ceho zaľai.enéhn pozernb1. ,1k huclllei z;iľčli. e11) po1.ernnk
U\'Clicni· \' bLKlc 1. tnhto člú11ku tejto m1lu\ >' bude lléllľalľj súč,1sľou slč1\ by ,,Zlepšenie c� klístickej
infraštruktúr�· " TSK" - c�·klotrasa \' Úsľku č. -1 Nemšová - Dubnica nad \'áhom - Ladce. po
ľ)'d,111í kol,1udnč11élw ť(1zhml11uti;1 llZl pťed111ct11ú st,l\ bu (ľesp. jeclnotli\ ú eu1pu Stč1\·by). 1 súl:1cle
s poťcalizač11)111 geometľickým pl{111om LIZ,ll\'Oľi,1 zmlu\LI o Zľiaclení \·ecného bľemc11;1 11,1 buclúci
zaľnže11) pozemok u\'ede11i1 

\' b(1de 1. 1nhtl1 člú11ku tejto z111luľy. pťÍp. jeho časť \'Yt\'Oľenú llCl\'ým
geornetľicki1m plú110111.

5. Zm l u ľOU o Zľi,1clc11 í ľec11élw bľc111c11;1 bud L1ci poľi 1111ý z ľec11ého lrn::rne11a zľi,1cl i v pťospech
buc!C1ceho opľúrneného z \·ec11éhn bťe111e11:1 ľecné bľc111c110 spočí, nj L1cc \' poľi1111osti huclúcchc1
pO\ i1111éllCl z ľecného bľc111c11:1 ,1ko, lč1st11íb huclt'1ccho znľčli.c11élw pozemku:

,1) :;tľpicľ 11a buclt '1corn z;1ľni.c1wm puLc111kt1 JJľÚlll budúceho OJJľÚľl1e11ého z ľecného bľe111c11,1 11,1
\')'sU11 bu čl u111iest11c11ie st;i\·by „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry \' TSK" - c�·klotrasa 
\' úsľku č. -1 Nemšod - Dubnica nad Váhom - Ladce, rnzs;1hu., ,1ko111 bude po Zľcalizoľ,111Í 
Slél\'by \·yz1rnčc11ú na poťea Ii z;ič110111 geomct ľic koni p lť111c. ľ)'lwto1 cnie ktoľého za bezpeč i 
buclúci opnív11e11)1 z \·ecného bľemena. 

b) Slľpicť JJľť\'Óclzkoľc111ic. užíľanic. C1dľžbu. opľ[I\Y, ľekonštľukciu. modeľnizúciu slél\'by „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry ,. TS�" - c�·klotrasa v úseku č. 4 NemšoYá - Dubnica nad
Váhom - La cice ,1 7.,1 t)111 L1čel,1111 sl ľpieť 1mírn pťechoclu él pťej,1zclu zamcsl11č111co\· čl \ oziclicl
budúceho OJJľ,Í ľl1e11ého 1. ľCcného hľe111e11č1. pľÍ p. za mest 1w11co\· ;i vo ziel ie 1 111 m u ťčc11c,1
Oľg,l 111 ZÚC IC.

6. Bud Cice \ erné bľemeno bude spoj cné s ľbSlil íct \ rnn neh 11 ute ľnost i - bud C1ceho 7.Zl ťaženého pnze111 ku.
pľÍ p. jeho časti \ yt \ Oľe11c.i geo111et ľick:- ' ·rn p lú 110111. k tmé spolu s ľl,1sl11 íct \ 0111 wec h,íclz,1 11,1
11adobC1clnteľn. t.j. l)O\'Í1111i·111 1. ľec11ého bťcmcna .ie ľlastník ;1lebo spoluľl;ist11íci buclt1ccho zaťaženého
pozemku. pľíp. _jeho Čč1Sti \_\'t\Oľcne.i gco111etľiCk)·111 plú110111.
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7. 13udL1ce \ecné lm.:rncno sa 1ri,1di na clobu 11eurčitt'1.

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

1. Zmluvné strany s:1 clohoclli, že \·ecné brerncno vymeclzené \' čl. 1 tejto zmlu\y sa zriadi odplatne za
jeclnorazm·ú n;'1hraclu vo výške -B,61 eur (slornm: št)Ticls<1ťtri cm, 61 centov) z�1 cel)' predmet
zmluvy.

' 

3. 

7.mlurné strany sa dohodli, že budúci opr�rnťll)' ; \·erného bremena z,1platí budúcemu po,·111né111u
z vecnél10 bremena _jeclnorn1.o,·ú náhrnclu zn , erné bremeno podľa predchúclza_jt'1cel10 boclu tohto
člúnku tejto zmlu,,y bezhoto,·os1n;·111 p1T, oclo111 na t'1čet buclt'1celio po,·i1111ého z \·ecného bremena ,1 to
v lehote clo 30 clní oclo cl1i,1 doručenia rnzl10clnuti,1 o povolení ,·klélclu verného bremenél clo kc1télstrn
nel111 u te ľ110st í bucl úcern u oprú rnenému 7. vecného b1\:rncn,1 .

V zmysle ,yhlášky č. --192/2004 Z.z. (,)hlúška Ministerst,·a sprmodli,·l)Sti Slo,·e11:;ke_j republík) o
statlO\'ení \'šcobecne_j hoci noty majetku) a zmileck)· ·rn posuclko111 č. 4S/2017 vyhoto,,en)'m zn,1lcom
Ing. Laclislavom Horným, Sobl:.:il10v 41 O. '-J 13 3S Sohlahov. boln stélno,·cnťi jecl11otnú ccn,1 z11 zrinclenie
jednor,1zového oclplatného \'ecného bremena vo výške 5.72 eudm1 (slo\'orn: päť eur. 72 centov).

Člúnok 3 
Práva a povinnosti zmluYn�Th strán 

1. r3uclúci povinný z \'ecnélw brcrnena ručí Dl ,·lastníctn, budt'1ccho zaťaženého pozemku. priJ. jeho
č,1sti , ) t\ mene_j nmýrn geometrick)· ·m plánorn c1 za to. že tm ľ10111 neviaznu ťarch) ·. , ccné lm:menú.
zúložné prnYH a ani iné lXÚ\'nc z�,·,1dy. o ktor�1ch by písomne neinľcmnoval bud<1ccho op1·ťl\·neného
z \'Ccného bre111e1rn. V p1·ípade nke_jkol\ ek Ú1\'ady. o ktorej nebol budúci opľ(1rnc11)' z \'ec11ého
b1T111ena ,čas upovedo111et1)'. zoclpoveclú budúci pm inný z ,·ecného b1·e111c1w z,1 prípnclni'.1 škodu.

1 

3. 

--1. 

5. 

Budúci povinný z \ecného bremena vyhl,1su_je. že k budúcemu 7.,11
.
ilienému pozemku neprebieha

ži,1dne ko1wnic u notúrn. m1 súde. pripadne na iJh)lll orgúne štútncj sprú\'y. o ktorom by písomne
neinľormovnl budúceho opľť1\'11eného z vecného bremena. že údaje ,. prcdložetl)'Ch clokl:1cloch
o vlastníctve sú spr�vnc a p1·nvclivé. že budúci po,·itlll)' 7. vec11ého bre111e1rn je ickntick)' s osobou
u\'edenou v doklélcloch o \'l8stníctve 8 zoclpovedú za to. že už cľnlšin osoba nemôže preclložiľ cloklncl
o 10111. aby 111uhla cleklarnvat' _jej , lastníct,·o. re:--p. spnluvlast11íct,·n k buclt'1ce1rn1 zaľa1.ené111u
pozemku. ln,1k budúci pm·int1)' z verného bremc11:1 zoclpo, ... :dú z;1 škodu. ktor(1 by \' tejto st'1,·islosti
vznik In bud úce111 u opr(1vnené111u z vecného brc111cn,1.

Vyhotovenie z1nlu,y o zriadení ,·ecného bremena zabezpečí budúci 01xú,,nen)· z ,erného bre111ena 
n budt'tci po,·inn)' z verného brernenn sn zm·äzu_je 1.111lu\ u podpísať t'trnclne o,·cren)'lll podpisom 
clo 14 clní od doručenia _jc_j núwlm Náklady na ,ylwto\·enie geo111et1·ického plú11u ako a_j núklndy 
1w d(bcl p1·úv,1 zodpmeclé1júceho \TCnérnu b1·emenu uh1·,1clí buclt'tci oprúvnený z ,·ecného b1 ·e111e11:1. 

/\k buclt'1ci po,·inn)· z ,·ecného bremena nesplní zú,·ii1.nk uz,1,Tieľ buclt'1cu zrnlu\'LI o zrindené \'ecného 
bremena na zúkl�1cle žimlosti budúceho oprťi\'llcného 7., ecného brcrnc1w ,·ykonanej ,. sú Inde s l)'lllto
člúnko111 te_jto z111luv) · ,· lehote do 1-l dní nd doručc11ia nú, 1fo1 zmlu\'y o uiacle11í , ernélw 
bre111c11a spolu so ži,1closľou hudttľeho op1·;'1rnenéhu 1 ,·ccnc':ho bre111e11;1 o _jej UZil\TCtie. môže s,1 
buclt'tci oprú, 11e11)· z ,·ecného lm:menn clo111;'1h,11· n,1 súde. ab) , yhlúsenic , ľile budúceho 
po\'innélw z ,·ccnélw bre111en,1 bolo n,1hrndené st'1clny111 rozhodnutím. 

Nú,Th na ,·kbd prúva zodpovedajúceho ,·cc1h�mu htTmcnu clo katnst1·;1 11el111uteľnosti , yhoto,·í ,1 podú 
budúci oprúvnc11ý· z qx11ého bremena. 
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6. Túto z111lu,·,1 je pre budúceho opľ{1rneného z ,·ceného bľe111e11,1, ktmý bude budúcilll sta,·el1i1íko111
st,1,·by dokl,1do111 ,·zťahu k budúcemu 1.at·;iže11é111u pozemku ,1ko i11é pľi1n, k pozemku puclľa � 58
ods. 2, spojc11í s� 139 ocls. 1 zóko11a č .  50.11976 í.'.'.b. sta,·el111S1 zúko11 , z11c11í 11eskmších pľcdpism·.

7. Guclúci povinn)' z verného lm::llle11,1 t�mto uclcľu_jc buclL1cc111u opd1v11cné111u z vecného brclllen,1 svoj
súhlas s u111icst11cní111. ,·)1sta,·bou a uží,,111í111 pozclllku špeciľiko,,111ého ,. člúnku I tc_jto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickeJ infraštruktúr�·\ TSI�" - cyklotrasa v Ílsľku č. -i Nemšová - Dubnica nad
\'áhom - Ladce. ,1 to , �·slo, ne pľe Ličcl\· L1zc11111ého ko11nnin. stm·cl1i1ého kona11i,1 a kolauclnčného
ko1rnni,1 st,1,·by cyklotrnsy ľe,i\izo,·ancj ,· rú111ci tohto projektu. Zc1 t�·n1tn úče\0111 J)ľCnechťi, a touto
zmlu,·ou budúcemu opľá,·11e11é111u z ,·ecnélll1 bľc111e11,1, ,1ko i tľetí111 osobúlll splnol1locnen5'111 ,i\ebo
J)lWeľeil)'lll budúci111 opľó,·11e11i.-111 z n:rného hľe111ena, pľÚ\'O bc:zodplntne uží,·ať buc!L1ci zaľnžc11\·
po1.e111ok 1w ľe,ilizť1ciu ,·i1sté1, by cyklotľ,isy ľe,ilizovnne_i v ľfl111ci pľed111etného J)ľo_jektu.

S. Budúci pm i1111ý z ,·cc11ého hľe111e11,1 s,1 z,1ľiizu_jc, ie :-;;i ,1ž do okamihu sp\11c11in ;ilebo 1.ú11il..:u
všetkých povi1111ostí vyplS1v,1júcich z te_jto 1.111lu,·:- zclľžÍ nkéhokoľn::k ko11ania. ktmé by bľťrnilo alebo
z11e111ož11ilo uz,1t,·oľenie budúcej z1n\u,·y o Zľi,1clení ,·ecného bľe111ena puclľa tejto z111\u, y. GuclL1ci
povinn)' z vecného bľe111e11n s,1 naj 111� zadzujc. že budúci zaťažen�· pozelllok 11escuclzí tľetí111 osobó111
ani ho 11czaľc1ží JJľéÍ\ 0111 tľctích osôb nkéhokol\ ek clruhu. Inak budúci povin11ý z verného bre111c11n
zoclpo,·ecló zn škodu. ktorú by porušením tohto zóv�zku ,·znikb budúce111u oprÓ\'nené111u z ľec11ého
bľe!1lel1'1.

Člúnok -i 
Zúnrcčné ustano\·ľnia 

1. TL1to z111luvu možno meniť n dopl11iť len po predcháclznjl1co111 sL1hlnsc 1.n1lurn�-ch stľón. a tl1
píso111ný111 clocl,1tkolll poclpísa11ý111 obo11w z111lurnými strnn�1111i. Budúci povinn): z vecného bľc111c11a
berie na vedo111ic n súhlasí s 1ý111. že ,. rii111ci sprcs11ova11ia sitmwania sta\'by ,. teréne a lľalšiclH1
stup1rn J)ľo_jcl.;to,·e_j cloku111cntť1cic 11H1žc nastať či11stočn)· posun zóbeľu s dop,1c\0111 1rn budúci 7.,1ľnžc11\
pozemok �1 , i·meru zúbcru. Zrn\u,·il o 1.riaclc11í vcc11ého bľemena buclc ľcnlizornnn poc\ľn skutočného
zábeľu su1,·by.

2. Z111luv,1 je vyhotove11ú ,. -1- ,·yhotoveninch. z ktorej 1 , yhotovenie obdrží buclt'1ci pov111ný z verného
bre111en,1 a 3 vyhotovenin obdrží budúci OJJľÓvnen)' z vecného bre111e1n

3. Vzťahy z111luv11ých strún z,iložcné touto zmluvou, ktoré z111lu,·n V)'Slornc neupr,1,uJe, sa ri,1din
pľíslušni·111i usu1no,·c11iami Občianskeho ókonnika a ostat11i1ch platných pľ(1vnych predpiso,· 
S\o, cnskej ľepubl iky.

4. L'.n1iu,·a nadobL1cln plnt11osť cl110111 podpisu Z11liu, ni·111i strana11li a Ličinnosť clľ10111 1rnslcclujl1ci111
po dni jej z,·eľcjneni,1 11:1 wchc)\'0111 sídle budL1ceho opróvneného z ,·ern ;ho breme11,1 v zmysle �
47a ocls. 1 Občianskeho zéikonníka ,, spojení s � 5,1 zákona č. 211/2000 Z.z. o sloboclnom pľístupe
k i11ľorn1ťició111 v znení ncskoľších predpisov.

5. Zmluvné stľany berú nn vedomie, že plnenie zo zmluvy ne1rnstane v prípc1de, ak nebude ,·ydané
stavebné povoleni , ;i\ebo nenndobuclne pľÚ\'Oplat11osf. alebo z iného vážneho clôvoclu nebude
možné začať alebo I okľ,1čo, ať , stm·be cyklotrasy plúno,·,rnej v ľ.Í111ci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry ,. TSK" - c� klotrasa \' Ílsľku č. -i Nemšod - Dubnica nad \':íhom -
Ladce . 

6. Pľú,·,1 ,1 povinnosti budúceho pl1, i1111ého 1 ,·ccného bremena , ypli·,·ajúcc 1. 1cjto zm\u,·y pľechúdz;1_jú
na nasledujúcich prúrnych nústuJJCo,·.
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7. 7111lurné strany , ) hlasuj LI. 1.e ich z111iu, 11.í ,oľnusľ 11ie _je ob111ecl1.c11ú. tt1lo z111lu, LI L1Zal\'Uľili n�1
zť1kl,1dc ich slobocl11c_j ,·ôk, z111IL1\',1 11chol�1 uz;11,·\1ľcn,·1 ,. tiesni a z�1 11:ípaclnc 11e, )·hod!l)'Ch pml111ic1wk.
z111lu, LI si pľcčítali. jej obsahu rnzurne_jll a 11,11.11ak súhbsu ju !JL)dpisL1jú.

8. Ncoddclitcľnou st1časľou tejto z111lu, y .ie situúci�1 ,1kn l'ľilolw č. 1.

v T ľC llČ í \lC. c1 i'tn ..... O .3.. �.04 : .. 2017

13uclt1ci opľ:Í\'11ell)' z ,·cc11ého brcrnena: 
ľrťnčiansk\ samospn1,·11�' kra.i 

.............. v ................ .., ........ . 

l11g. Jarnsbv Baška 
prcclsed<1 

V !/t.t/lt/ d,\a /ŕ·), Jr//
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