
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 201 

(ďaleJ len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvo1 ená podľa § 151 n a nasl Občianskeho zákonníka č 40/ 1964 Zb medzi týmito zrnluvnym1 
stranami 

Titul, meno a pnezvisko 

Rodné pnezvisko 

Trvale bytom 

Dátum naroderna 

Rodné číslo 

Bankové spoJernť 

IBAN 

Ján Egly 

Egly 

 O 19 O 1 Ilava 

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

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ sta111c1 7282/20A_ 911 01 T1enčín 
zastúpený Ing Jaioslav Baška - piedseda 
IČO 36126624 
DIČ 
IČ pte DPH 
Bankové sp0Je111e 
IBAN 

2021613275 
nie Je platiteľom DPH 
Štátna pokladrnca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(ďaleJ spoločne aJ ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJúcich sa v katastrálnom území 
Ilava, obec Ilava, okres Ilava, ktoré sú zapísané v katastt I nehnuteľností vedenom Okresným úradom 
Ilava, katastrálnym odborom nasledovne 

Predpokladaný 
Č. listu č. EKN Výmera Druh 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
pôdy 

Podiel výmera celkom 
situác1e/m2 záberu/m2 {5,75 €/m2) 

16,85 2443 2506/1 16411 t t p 5/384 0,22 1,25 € 

16,85 2443 2506/1 16411 t t p 1/64 0,26 1,51 € 

55,48 2443 2506/11 11180 tt p 5/384 0,72 4,13 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t t p 1/64 0,87 4,96 € 
13,77 2443 2506/12 14 op 5/384 0,18 1,03 € 

13,77 2443 2506/12 14 op 1/64 0,22 1,23 € 

Spolu 2,47 14,11 € 



(cľaleJ len ako .. budúc, zaťažený pozemok") 

1 Budúc, povmný z vecného bremena 1116 záu.1em zr1ad1ť vecné b1e111eno v p1ospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvorenej 
po, eal 1začným geometnckým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy realizovanej 
v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktoreJ stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného 
bremena, osadená stavba cyklotrasy pod ľa situácie. kto, á tvolÍ pt ílohu č I teJto zmluvy 

3 Účelom zmluvy _Je získanie p1 ávneho vzt ahu k pozemku na zabezpečen 1e I eal 1zác ,e a ud1 žate ľnost1 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1edkladaného v 1á111c1 Operačného p1og1amu IROP Real1zac1a 
p101ektu spočíva vo V) bud O\ aní a prevúclzkovaní stavby vo verejnom zúuJme, ktoreJ stavebníkom 
bude budúci oprávnený z vecného bremena a uchžateľnosť p1ojektu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
piatich (5) ,okov od finančného ukončenia p101ektu 

4 Budúci povmný z vecného bremena a budúc, oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po spresnení zóberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' pozemok 
uvedený v bode I tohto č lún ku te.1to zm I uvy bude nacľale.1 sú čast ou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1 ealizačn)'m geometnckým plónom uzatvoria zmluvu o znadení vecného bremena na budúci 
zaťažen)1 pozemok uvedený v bode I tohto člúnku te.1to zmluvy. p1 íp Jeho časť vytvo,enú novým 
geometnckým plánom 

5 Zmluvou o znadení vecného bremena budúci povmný z vecného bremena znadi v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce v pov11111ost1 budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku 

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho oprávneného z vecného bremena na
výstavbu a umiestneme stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačená na po1ea!Izačnom geomet, 1ckom plúne. vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci oprávnený z vecného bremena,

b) st1 p1eť p1 evúdzkovan 1e. užívan 1e. úcl I žbu. opi avy, 1 ekonšt1 ukc 1u, 111ode1 n 1zác1 u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1111 účelom st, p1eť p1 ávo p1 echodu a prejazdu zamestnancov a voz1d1el
budúceho oprávneného z vecného bremena, príp zamestnancov a vozidiel ním určenej
orga111zác1e

6 Budúce vecné bremeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti� budúceho zaťaženého pozemku 
príp _1eho čast, vytvo1 enej geomet, 1ckým plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t J povmným z vecného bremena Je vlastník alebo spoluvlastníci bud(1ceho zaťaženého 
pozemku. p1 íp Jeho čast, vytvo1 ene.1 geometnck)1111 plánom 

7 Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neu1č1tú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strany sa clohoclh, že vecné bremeno vymedzené v čl l tejto zmluvy sa znad1 odplatne za 
Jednorazovú náh1aclu vo výške 14, 11 eur (slovom šti násť eur, 11 centov) za celý predmet zmluvy 

2 Zmluvné strany sa clohodh, že budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému 
z vecného bremena Jednorazovú náh1 acl u za vecné b1 erneno pocl ľa predcháclza.1 úceho bodu tohto 
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článku te_1to z111 I uvy bezhotovostny111 p1 evoclom n;-i účet budúceho povmneho z vecného b1 emena ;-i to 
v lehote clo 30 dní odo cli'ia cloručen1;-i 1ozhoclnut1;-i o povolení vkl;-iclu vecneho b1emena clo katast,a 
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného bremena 

3 V z111ysle vyhlašky č 492/2004 Z z (vyhláška M1111ste1stva sp1avocll1vost1 Slovenskej 1epub1Iky o 
stanovení všeobecneJ hodnoty 111aJetku) ;-i znaledjm posudkom č 48/201 7 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znademe 
Jednorazového odplatného vecného bremena vo výške 5,72 em/1112 (slovom páľ eur, 72 centov) 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Budúci pov111ný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp Jeho 
čast, vytvoieneJ nový111 geo111et11ckým pláno111 a za to že na iíom neviaznu ťa1chy. vecné b1e111ená, 
záložné práva a am mé právne závady, o ktorých by písomne nemformoval budúceho oprávneného 
z vecného bremena V p1 ípade ake_1koľvek závady, o ktoreJ nebol budúci oprávnený z vecného 
bre111ena včas upovedomeny, zodpovedá budúc, povmný z vecného bremena za pnpadnú škodu 

2 Budúci povmný z vecného bremena vyhlasuje, že k budúce111u zaťaženému pozemku neprebieha 
žiadne konarne u notára, na súde, prípadne na 1110111 orgáne štátnej správy, o ktorom by písomne 
nemformoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že údaje v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povmný z vecného bremena Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže p1edlož1ť doklad
o to111. aby mohla dekla1ovaľ JeJ vlastníctvo, 1esp spoluvlastníctvo k budúce111u zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJto súv1slost1
vzrnkla budúcemu oprávnenému z vecného bremena

3 Vyhotovenie zmluvy o zi iadení vecného b1 emena zabezpečí budúc, op, ávnený z vecného b1 emena 
a budúci povinný z vecného b1emena sa zavazu.ie zmluvu podpísať ú1aclne overený111 podpisom 
clo 14 dní od clo, učerna _1e_1 náv, hu Náklady na vyhotovenie geomet1 ického pianu ako aj náklady 

na vklad práva zodpoveclaJÚceho vecnému bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bremena 

4 Ak budúci pov111ný z vecného bremena nesplní závazok uzavi 1eť budúcu zmluvu o ZI iaclené vecného 
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto 
článkom te.1to zmluvy v lehote do 14 dní od doručenia náv1hu z111luvy o niaclení vecného 

bremena spolu so žiadosťou budúceho opiávneného z vecného b1emena o Jej uzavretie, môže sa 
budúc, op1ávnený z vecného biemena domáhať na súde. aby vyhlásenie vôle budúceho 

povmného z vecného bremena bolo nahradené súdnym rozhodnutím 

5 Návrh na vklad práva zodpovedaJÚceho vecnému bi emenu clo katast1 a nehnute! ností vyhotoví a podá 

budúci oprávnený z vecného bremena 

6 Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé právo k pozemku podľa § 58 
ods 2 v spo_1ení s§ 139 ods 1 zakona č 50/1976 Zb stavebný zákon v znení nesk01ších predpisov 

7 Budúci pov111ný z vecného bremena týmto ucleľu_1c budúcemu op1ávnenému z vecného bremena SVOJ 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1ť1kovaného v článku 1 te_1to zmluvy 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad 
Váhom - Ladce, a to výslovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného 

kona111a stavby cyklotrasy realizovaneJ v rámci tohto projektu Za týmto účelom p1 enecháva touto 
zmluvou budúcemu oprávnenému z vecného bremena, ako 1 tretím osobám splnomocneným alebo 

povereným budúcnn oprávneným z vecného bremena, právo bezodplatne užívať budúci zaťažený 
pozemok na reahzácrn výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci predmetného projektu 
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8 Budúci povmný z vecného bremena sa zavazuJe, že sa až do okaimlrn splnema alebo zámku 

všetkých povmností vyplývaJÚcich z teJto zmluvy zdiží akéhokoľvek konania, kt01e by b1ánilo alebo 
znemož111lo uzatvoreme budúcej zmluvy o znadení vecného bremena podľa te_Jto zmluvy Budúci 
povmný z vecného bremena sa najma zavazuJe, že budúci zaťažen_)1 pozemok nescudzí tretím osobám 
ani ho nezaťaží právom tretích osôb akéhokoľvek di uhu Inak budúci povmný z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závazku vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno men1t a cloplnit len po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami Budúci povmný z vecného bremena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v 1ámc1 spiesľ10van1a s1tuova111a stavby v teréne a cľalš1eho 
stup11a pro_1ektove_1 dokumentácie môže nastať čtastočný posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťaženy 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o zriadení vecného bremena bude i ealizovaná pod ľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotove111ach, z ktorej 1 vyhotove111e obdrží budúci povmný z vecného 
bremena a 3 vyhotoverna obdrží budúci oprávnený z vecného bremena 

3 Vzťahy zmluvných strťm založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa nacha 
pi íslušnými ustanoven1am1 Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť d11om podpisu zmluvnými st1anarn1 a účmnosť dľíom nasledu_1uc1rn 
po dm JeJ zvereJnenw na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle � 
4 7a ods 1 Občianskeho zákonníka v spojení s � 5a zákona č 21 1 /2000 Z z o slobodnom prístupe 
k mťorrnác1ám v znení neskorších predpisov 

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plneme zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne právoplatnosť, alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1ačovať v stavbe cyklotrasy plánovaneJ v rámci projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6 Práva a povinnosti budúceho povmného z vecného bremena vyplývaJúce z teJto zmluvy p1echádzaJÚ 
na nasledu.1úc1ch právnych nástupcov 

7 Zmluvné st1any vyhlasu_1ú, že ich zmluvná voľnosť nie Je obmedzená, túto zmluvu uzatvo11'1 na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1es111 a za nápadne nevýhodných podm1enok, 
zmluvu si p1ečítal1,JeJ obsahu 1ozurneJÚ a na znak súhlasu ju podpisujú 

8 Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy Je s1tuác1a ako Príloha č 1 

V T1enčíne, cl11a v , dŕía 

Budúci povrnný z vecného bremena 

1 

! 
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