
Zmluva o budúcej uve o z í vecného bremena 

(cľaleJ len „nnluva" \' príslušnom tvare) 

uzatvo1cná podl a � 151n a nasl Občianskeho zákonn1ka č 40/1964 Zb medzi týmito zmluvnými 
st1anam1 

Titul, meno a pnezv1sko 

Rodne pncZ\'1sko 

Tn ale bytom 

DMum na1 odema 

Rodné č1slo 

Bankové sp0Je111e 

IBAN 

Marta Pekáľo, á 

01001 Ilma  

(d aleJ ako ,,budúci povinný z vecného bremena" v p1 íslušnorn tvcne) 

a 

Trenčiansky samosprúvny kraj so �ídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ stan1c1 7282/20A 911 O I T1enčín 
zastúpený Ing Ta1osl:w Bnška - p1edseda 
IČ'O 36126624 
DIČ 2021613275 
lČ p1e DPH 
Bankové sp0Jc111e 
IBAN 

111e Je platiteľom DPH 
Štótna pokladmcn 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľaleJ ako .,budúci oprávnený z vecného bremena"\' príslušnom tvare) 
(ďaleJ spoločne aJ ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ,iko „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet Lmluvy 

Budúci povmný z vecneho b1emcna Je \lastníkom pozemkm nachádzaJÚc1ch ss v btZ1st1alnom uzemí 
Ilavél, obec Ilélva, ok1es Ilavo, kto1é sú wpísane \' kauist11 nehnuteľnosti vedenom Ok1esn) 111 ú1odom 
Ilavél, lrntastrálnym odborom nZJsledovne 

Predpokladaný 
Č. listu č. EKN Výmera Druh 

Podielová Cena 

záber podľa 
vlastníctva parcely parcely/m2 pôdy 

Podiel výmera celkom 

s1tuác1e/m2 záberu/m2 (5,75 €/m 2) 

16,85 2443 2506/1 16411 t t p 1/48 0,35 2,01 € 

16,85 2443 2506/1 16411 t t p 5/288 0,29 1,67 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t t p 1/48 1,16 6,61 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t t p 5/288 0,96 5,51 € 

13,77 2443 2506/12 14 o p 1/48 0,29 1,64 € 

13,77 2443 2506/12 14 op 5/288 0,24 1,37 € 

Spolu 3,29 18,81 € 

(ďale1 len ako. budúci zat ažcn) pozemok') 



2 8uduc1 pov111ný z vecného bremena ma zťlu1em z1 1acl1ť \'ecne b1erneno v p1ospech budúceho 
opi 8\ neného z \'ecneho bremena k budt1cemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytv01enc1 
po1 eal 1začn)'I11 geornet11ckým planom, na kt01 orn bude v ramc1 sta\'by cyklot1 asy realtzovane1 
v 16mc1 projektu „Zlepšeme C} kli5tíckej infraštruktúry v TSK" cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kt01e1 stavebníkom bude budúci oprÓ\nený z vecného 
bremena, osadená stavb,1 cyklotrasy podľa c;1tuac1e. kto16 tv01 1 p1ílohu č I teJto Lmluvy 

3 LJčelom zrnili\) .ie získanie p1{1\neho \7t ahu k pozemku na zabezpečenie 1eal1zác1e a ud1žatel nost1 
p101ektu „Zlq)�eme C) kh�t1cke.1 infra�trnktúry , TSK" - cyklotra�a v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1eclkl,1claného v 1árnc1 Ope1ačného p1og1amu lROP Realizácia 
p10_1ektu spočíva vo \) budova111 a p1e\ úclzkO\ aní stm by vo ve1eJnom zúuJme, ktorej stavebníkom 
bude budúci oprávnený z vecného b, ernena a ucl, žate ľnost p1 0_1ektu s poč Í\ a v Jeho udrlaní po dobu 
p1at1ch (5) ,okov od finančného ukonče111a p10.1ektu 

4 Budúci pov111ný z vecného bremena ,1 budúci oprávnený z vecného b1emena sa touto zmluvou 
LavazuJ ú, te po spresnení zábc1 u bucluceho ,;aťaženeho pozemku, ak buclúc1 zat ažen) po,:cmok 
uvedený v bode I tohto člúnku te_1to zrnili\') bude nacľaleJ st1časťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotra5a v ú�eku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného I oLhodn ut1a na p1 edmctnú stavbu (1 esp .1eclnotl1 vú et,1pu stav by), v sú lade 
s po1eal1DlČll)'lll gco!lletr1cki1m plc1norn u1,1l\'011a 71nluvu o z1iadení vecného bremena 11,1 buduc1 
zat ažell) pozemok U\cclený v bode I tohto članku te.1to zmluvy, p1íp Jeho čast \)'t\01cnú 110\)l11 

geometl 1ckým plánom 

5 Zmluvou o znaclení vecného bremc1rn budúci pov111ný z vecného b1 emena zn,1d1 \, prospech 
budúceho oprúvneného z vecného b1 e111enc1 \ ecne bremeno s poč í vaJ uce v pov111nost1 budúceho 
pov111ného z vecného b1emena ako \'last111ka budt1ceho zaťaženého pozemku 

a) st1 p1eť na buclucom zat aženolll po1e111ku p1 ávo budúceho oprávneného z vecného bremc,rn na
\'ýsta\ bu a u1111cstnerne stadiy „ZlqJ�eme cyldistickeJ infraštrnktúľy v TSK" - cyklotrasa
v Ú5cku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v 10zsahu, v akom bude po zrealI?OVémÍ
stavby V)značená na po1eal1začno111 geo111et11ckolll pláne. V)hotove111e kto1ého zabezpeč,
budúci oprávnený z vecného b1ernena,

b) strpieť p1 evadzkova111e uží van 1e. úcl1 tbu. opi avy I eko11št1 ukc Iu 111ode1 n 1záe1 u stavb) ,,Zlepšenie
cyklistickej infraštrnhtúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)lll učclo!ll st1p1eť p1úvo p1echoclu a prejazdu zamestnancov a vo/ld1el
budúceho op1ávneného z \ecného b1emena, p!Íp zamestnancov a \071cl1el 111111 u1čene1
01 ga111zác1e

6 Budúce vecné bremeno bude spojené s vlé1stníctvom nehnuteľnosti� buduceho zaťaženého pozemku 
p1 íp ieho časti vytvo1 eneJ geornetl ,ek) rn planom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobudate ľa, t J pov111ný111 z \ ecného b1 emena Je vlastník alebo spolu v lastn íc I bud t1ccho zaťaženého 
pozemku. príp _1cho časti V) t\ 01 ene1 geo111et1 1ck) 111 pláno!ll 

7 Budúce vecné bremeno s,1 z1 rncl1 na clo bu 11cu1č1tu 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie Hcného bremena a \!)Ô�ob jeJ úhrady 

Zmluvné strany sa clohocllt, že \ ecné bremeno vyrned7cné v čl I tejto zrnluv) sa Z! 1acli odplatne za 
Jednorazmu núh1adu vo vyške 18,81 eur(slovom osemnásť eu1, 81 centov) za celý p1edmct zmluvy 

2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprúvnený z vecného b1 emena zaplatí budúcemu P0\'111nému 
z vecného bremena Jednorazm ú náh,adu za vecné b1erne110 podľa p1eclchádza_1úceho bodu tohto 
čl6nku te.1to zmluvy bezhotovostn) 111 p1 e\ odo111 na t1čet budúceho pov111ného z vecného bremena a to 
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\' lehote do 30 dní odo d11a d01učrn1a 1ozhodnut1a o pmulcní \kl,1du \ccného b1crnc11,1 do ké1tc1�t1c1 
nel111uteľno�t1 budúcemu opdl\'ncrn,';mu z vecného b1 crncnc1 

3 V 1:111)sle \yhlašky č 492/2004 Z z (vyhlúška M1111ste1st\a sp1avocll1vost1 SlovenskeJ 1epubl1ky o 
stanovení všeobecneJ hodnoty 111a.1etku) a znaleck) m posudkom č 48/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Lad1slc1vom Horným Soblc1hov 41 O, 913 38 Soblc1hov, bolc1 stc1novcn;'i Jednot1rn cenc1 zc1 z1 rndeme 
Jednorazového odplatného vecného b1ernena vo výške 5,72 eur/1112 (slovom paľ eur, 72 centov) 

Článok 3 
ľľáva a povmnost1 nnh1vn:<'Ch strán 

Budúci pov111ný z vecného bremena 1 učí za vlastníctvo buduccho zat aženeho pozemku, p1 íp jCho 
časti vytvo1 cne_1 nov)1111 geo111ct1 1ek) m plánom a za to že nc1 ľíom neviaznu t c11 chy. vecne b1 emená 
záloJné práva a a111 111é právne zúvacly, o kto1ých by p1somnc ne111formoval budúceho oprávneného 
7 vecncho bremena V p1 ípade ake1koľvek závad) o kt01eJ nebol bucluc1 oprávnený z vecného 
b1emena včas upmedomen)'. zoclpovecla budt'1c1 povrnny;: \'ecneho bremena za p11paclnú škodu 

2 Budúci povinný z vecne ho b1 crnena vyhlasuJc, že k budúcemu zat a1enému pozemku nepreb1elrn 
žiadne korn1111c u nota ra, na súde, prípadne na 1110111 01 gúne StútncJ spi Ú\ y. o kto1 orn by písomne 
ne111formoval bucluceho op1avneného z vecného b1ernena, že uclaJe \, p1ec\ložcn)1ch doklacloch 
o vlastníctve sú sprúvne a pravdivé, že buduc1 po\ 111ný z vecného bremena Je 1clent1eky � osobou
uvedenou v cloklc1cloch o vlastníctve a zoclpmecla za to. že už cľalš1a osoba nemôže p1ecllož1ť cloklacl
o tom. aby mohla clekla1ovat jeJ vlastníctvo. 1e:-,p spoluvlastníctvo k budúcemu zat aženému
pozemku Inak bucluc1 povmný z vecného bremena zoclpoveclú Zél škodu, ktorú by v tejto súv1slost1
vz111kla budúcemu opi úvnenému z vecného b1 emena

3 Vyhotoven 1e zmluvy o z11aden I vecncho b1 cmena za bezpečí budúc I op1 ávnen)' z vecného b1 emcna 
é1 budúci povrnný z vecného b1cmena sa zavazu1c zmluvu podp1sat ú1acl11c ove1en)'i11 poclp1som 
clo 1--+ cln1 ocl do1 učenia .1e_1 11úv1 hu Naklacly na V) hoto\ ente geo111ell 1ckého pianu ako a_1 nó kine!) 
na vkbcl p1úva zodpoveda_1úceho vecnemu b1c111enu uh1adí budúci op1úvnený z vecného b1ernena 

4 Ak budúci pov111ný z vecného btemenn ne:-,plní zúvazok uzm 1 1eľ budúcu z111lun1 o z1 1aclené vecného 
brernenä na zákläcle žiadosti budúceho opi óvneného z vec neho b1 emena vykonanej v súlade s týmto 
článkom te1to zmluvy v lehote clo 1-1- cln1 ocl clo1 učcn1a rn1v1 hu zmluvy o z1 1adení vecného 
b1 emena spolu so ž1adost ou budúceho opt ávneného z vec neho b1 emena o _1e1 uzav1 et1c, môže sa 
buduc1 op1úvnen; z vecného b1e111ena clomúlrnľ na sude aby V) hlúse111c vôle budúceho 
pov111ného z vecného b1 emena bolo 11ah1 adené sudnyrn 10zhodnutí111 

5 Núv1 h na \'klad p1 óva zodpm eclaJÚceho \ ecnernu bi cmcnu do katasll a 11ch11utel no"tí \) l10tov1 a podú 
buduc1 opi ú vnený z vecného bremena 

6 Túto zmluva .ie p1 e budúceho op1úvneného 7 vecného b1 cmena. kt01 ý bude budúcim stc1vebníkorn 
stavby dokladom \ zľahu k budúcemu zaľažene111u p07emku ako mé p1úvo k po2ernku podľa � 58 
ods 2 v spo1e111 s� 139 ods l zákona č 50/1976 Zb stavebný zúkon v znení neskorších predpisov 

7 Buclúc1 povrnný z vecne ho b1 emena t:,' mto uclc ľu J c bud úccm u opi úvnenérnu z vecného b1 ernena SVOJ 
súh]ac; s um1e:-,tnením, výstavbou a užívaním po/cmku špec1f1kcw,111eho v článku I teJto z111ILI\')' 
„Zlepšenie cyklistickcJ infraštrnktúry v TSK" - c� klotrnsa v úseku č. 4 Nemfová - Dubnica nad 
Váhom - Ladce, a to V) �lovne pt e účely t'i:,en111ého ko1rn11ia stavebného kona111a a kolaudačného 
kona111a sté1\by cyklotrasy 1ealizovane_1 v rarnc1 tohto p10Jcktu Za t)'l11to účelom p1e11cchá\a touto 
zmluvou budúcemu optúvnenému z vecného b1crnena. ako 1 t1etírn osobúm splnomocneným alebo 
povereným budúcim opravncným z vecneho bremena, prúvo bezodplatne už1vat bucluc1 zaľa1en)' 
pozemok na realizac1u výstavby cyklotrasy realizO\ éllleJ v rúmc1 predmetného p10_1ektu 
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8 Bucluc1 ))0\'11111) z vecncho b1crnen,1 :,,,1 za\'aLUJe. že sa až clo okamihu splnenia alebo Drn1ku 
\ šetkych pc)\ rnnost1 \ yplývRJÚc1ch I tcJto zrnili\') zcl1 ŽI akéhokol vek ko1wnw. kto1é by b1rn1Iio alebo 
zncrnožrnlo uzatv01erne buduceJ zmlU\) o z1tadení \,ccného bremena podľa teJto zmlm) [3uclúc1 
po\'lnný z vecného brerncnzi szi nziJma za\ JLLIJe, 1c budúci zaťažen) pozemok nescudzí tretím osobóm 
8111 ho nezaťaží p1ávo111 t1etích osôb akéhokol\ck cl1uhu Inak budúci povrnný z vecneho bremena 
zodpovedú Z8 škodu, ktouí by porn;ernrn tohto zúvazku vznikla budúcemu oprávnenému z \ ccného 
bremena 

Článok� 
Zih crcčné ustanm enia 

Tuto zmluvu možno 111en1t a dopln1t len po p1edchaclza_1uco111 súhlase z111luvn)ch st1ó11 a to 
písomným dodatkom podpísanyrn oboma zmluvnými st1 anam1 Budúci pov111ný L vecného b1 cmena 

bene na vedomie a súhlasí s tým. že v 1a111c1 sp1esiíovan1a s1tuova111a stavby v terene a cfalš1eho 
stupfía p10_1ektove.1 doku111entóc1e môže mbtať č1astočn) posun zábe1u s dopadom na budúci zaúi1en) 

pozemok a výmeru zóbcrn Zmluva o zn,1dení vecného bremena bude 1ealizovaná podľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotm e11{1 v 4 vyhotmen1ach, 7 kto1 e.1 1 vyhotovenie obdrží budúci povrnný z vecncho 
b1 ernena ,1 3 vyhotoven1,1 obeli lí budúc 1 opi {1\ nen)1 z \'ecného b1 emc1rn 

3 Vzťah) nnluvných st1fo zrdolenc touto zmluvou, ktore zrnlL1\,c1 \ýs\ovnc 11eup1,1H1_Jc, sc1 nalki 
p11slušn)11111 usta11ovlc1rn1m1 Obč1a11"keho zúkonníka a ostatných pl8tných právnych prcclp1"ov 
Slovenskej 1epubl1ky 

4 Zmluva nadobúda platno"ť cli'íom podpisu zm l uv11)1I111 st, a11am 1 a uč 11111osť dľíorn nas leclu.1 úc 1111 
po dm JeJ zvereJnema na webovom sídle budúceho opróvneného z vecného bremena v zmysle � 
47a ods I Ubčrnn:,,keho Lako11111ka v spo_1ení s � 5a zákona č 2 I IÍ2000 Z z o slobodnom prístupe 
k rnťormúc1arn \ znení 11esko1ších p1cdp1"0\ 

5 Zmlll\ né st1 any berú na vedomie. 1e plnernc zo zmluvy nenc1stane v prípade, ak nebude \'ydané 
stc1vebné povolerne, alebo nenadobudne p1 ávoplatnost c1lebo z 111ého vážneho dôvodu nebude 
možne začať alebo pok1ačovať v sta\'be cyklotrasy plánovanej v 1ámc1 pro_1ektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotra�a v úseku č. 4 Nem�ová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6 Prúva a povmnost1 budúceho pcw11111ého I vecného b1 ernenc1 vyplývajúce z teJto zmluvy prechádzaJÚ 
na naslecluJ úc1ch próvnych nástupcov 

7 Zmlu\né st1an) \)hlasu_1u le ich zmluvnú volnost 111c Je obrneclzená tuto zmlun, uzatv01Ii1 na 
Laklade ich slobodneJ vôle, zmluvn nebol,1 uzatv01enú v t1esrn a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu s1 p1ečítal1 . .1e.1 obsahu 1ozume.1ú a na znak súhlasu JU podp1suJÚ 

8 Neoclclel1tel nou súčastou te_Jto zmluvy JC s1tuác1a ako P1íloha č 1 

V T1enč111e clľ1a v . cl ľrn 

Budúci pov111ný z vecného bremena 

lng Marta Pekárová, ľ Eglyová 
p1edseda 
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