
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v' 1 2017/ (,1;2 ľ9CIS O ....... 

(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvare) 

uzatvorená podľa � \ 51 n a nasl Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb medzi týmito zmluvnými 
sttanami 

Titul, meno a priezvisko: 

Rodné p11ezv1sko: 

Tt vale bytom. 

Dátum nai odenia 

Rodné číslo· 

Bankové spo.1en1e· 

IBAN. 

Milan Florek 

Flo1ek 

, O 18 4 l Dubmca nad Váhom 

( cľa lej ako ,,buclúci povinnf z vecného bremena" v p1 íslušnorn tva1 e) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo· K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I Trenčín 
zastúpený· Ing. Jc1roslav Baška - p1cdseda 
IČO. 36126624 
DIČ. 2021613275 
lČ pte DPH 
Bankové spoJenie 
IBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SKS 1 8 \ 80 0000 0070 0050 4489 

( cťalej ako „budúci oprá vnen)' z vecného bremena" v pi íslušnom tvare) 
(cľale1 spoločne aj ako „zmluvné strany" a jednotltvo ako ,.zmluvná strana" v príslušnom tvaie) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmný z vecného b1 emena Je vlastníkom pozemkov nachádza.1úc1ch sa v katast1 álnom území 
Dubntca nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, okies Ilava, ktoré sú zapísané v katast1 i nehnuteľností 
vedenom Okt csn)'l11 úradom Ilava, katastrálnym oclboi 0111 nasledovne. 

Predpokladaný 
č. listu č. El<N Výmera 

záber podľa 
vlastníctva parcely parcely/m2 

situácie/m2 

3,94 613 741/5 62972 

(cľale_1 len ako „budúci zaťaženi1 pozemok") 

Podielová Cena 
Druh pôdy Podiel výmera celkom 

záberu/m2 (6,41 €/rn2) 

orná pôda 1/5 0,79 5,05 € 

1 
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2 Budúci povinný z vecného btemena tnŔ zŔuJem zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho 
optŔvneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, ptÍp. Jeho časti vytvorenej 
pot eal tzačn)'tll geomett ickým plŔnom, na ktot 0111 bude v rŔmc1 stavby cyklotrasy 1 ealtzovaneJ 
v tŔmct ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktoteJ stavebníkom bude budúci optŔvnený z vecného 
bt emena, osadená stavba cyklotrasy podľa sttuŔcte, ktorŔ tvot í pt ílohu č l tejto zmluvy. 

3 Účelom zmluvy je získanie ptávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a udržateľnost1 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v 1ámci Opetačného p1ogra111u IROP. Realiz{icia 
pt o.1ektu spočíva vo vybudovaní a pl ev{idzkovaní stavby vo vet ej nom zŔUJ me, ktot eJ stavebníkom 
bude bud úct opt ávnený z vecného b1 emena a uc\ržateťnosť pt oje k tu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
piatich ( 5) 1 okov od ľ111ančného ukončen 1a pro.1ektu 

4 Budúci povrnný z vecného bremena a budúci optávnen)' z vecného b1ernena sa touto zmluvou 
zavazuJ ú, že po spt esnení zŔbet u budúceho zaťaženého pozemku, ak bud úct zaťažen)1 pozemok 
uvedený v bode I tohto člŔnku teJto zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného tozhodnutia na ptedmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1eal1začn)1tn geomett1ckým plánom uzatvo1ta zmluvu o znaclení vecného b1ernena na budúci 
zaťaženf pozemok uvedený v bode I tohto čl{inku tejto zmluvy, príp. 1eho časť vytvo1enú nOV)'l11 
geomet1 tckým plŔnorn 

5. Zmluvou o znadení vecného bt emena bud úct povmn)' z vecného b1 emena znadt v pt os pech
budúceho opt ávneného z vecného bt emena vecné bt emeno spočíva.1 úce v povmnostt budúceho
pov11111ého z vecného b1emena ako vl8stníka budúceho zaťaženého pozemku:

a) sttpteť na budúcom zaťaženom pozemku ptávo budúceho op1ávneného z vecného bremena na
výstavbu a um1estnet11e 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 pot eal 1začnom geornett ickom pl{ine, vyhotoven 1e kto1 ého zabezpečí
budúci opt ávnen)' z vecného bt emena,

b) st1 pieť p1evádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrnkciu, modet nizáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1m účelom strpieť ptávo prechodu a preJazdu zamestnancov a voz1dtel
budúceho opi Ŕvneného z vecného bt emena, plÍp zamestnancov a voz1d1el ním UI čenej
01 ga111zác1e

6. Budúce vecné bremeno bude spo.1ené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku,
príp. Jeho časti vytvo1 enej geo111et1 tck)1m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1echádza na
nadobúdateľa, t.J. pov111n)1m z vecného b1emena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, pt íp jeho časti vytvorenej geometrick)1tn plánom

7. Budúce vecné bt emeno sa zt tadt na dobu neurčitú

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strany sa dohodli, že vecné b1erneno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa z1 iadi odplatne za 
.1edno1azovú náhradu vo V)'ške 5,05 cur(slovom: pať eur, 5 centov) za celý p1edmet zmluvy 

2 Zmluvné st1any sa dohodli, že budúci op1ávnený z vecného b1emena zapl8tí budúcemu povmnému 
z vecného bremena Jednot azovú náht adu za vecné bt emeno pod ľa pt edchádza.1 úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)'t 1 1 pt cvodorn na účet budúceho povtnného z vecného b1 emena a to 
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v lehote clo 30 dní odo di'ía doručenia 1ozhodnut1a o povolení vkladu vecného b1ernena clo katast1a 
nehnuteľností budúcemu op, ávnenérnu z vecného bt ernena 

3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška M1111ste1stva sp1avodlivosti Slovenskej republiky o 
stanovení všeobecneJ hodnoty ma_1etku) a znaleckfrn posudkom č 49/2017 vyhotovenfrn znalcom 
Ing. Ladtslavorn Horn)1m, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za z11adenie 
Jednorazového odplatného vecného b1emena vo výške 6,41 eur/1112 (slovom: šesť eur, 41 centov). 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci povinnf z vecného btemena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp Jeho
časti vytvorenej nOV)'l11 geomett ick)1111 plánom a za to, že na 110111 neviaznu ťarchy, vecné bremená,
záložné práva a a111 111é pt ávnc závady, o kto1 )1ch by písomne neinformoval budúceho opt ávneného
z vecného bternena. V pt ípade akejkoľvek závady, o kto1e.1 nebol budúci op1ávnený z vecného
bi emena včas upovedomen)'. zodpovedá budúci povmný z vecného bremena za prípadnú škodu

2 Budúci povinnf z vecného bremena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha 
žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na 1110111 01 gáne štátneJ spt ávy, o kto10111 by písomne 
nem formoval budúceho opt ávneného z vecného bi ernena, že údaJe v pi edložených dokladoch 
o vlastníctve sú spt ávne a pt avd1vé, že budúci povinný z vecného bt ernena JC 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cťalšia osoba nemôže pt edložiť doklad
o tom, aby mohla deklarovať JCJ vlastníctvo. 1esp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povinný z vecného bremena zodpovedá za škodu, kto1 á by v tejto súv1slost1
vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

3 Vyhotovenie zmluvy o znaden í vecného bremena zabezpečí budúci oprávnen)' z vecného bi emena 
a budúc, povmný z vecného bremena sa zaväzuje zmluvu podpísať útadne ove1enfm podpisom 
do 14 dní od doručenia .1e.1 návrhu. Náklady na vyhotovenie geomett ického plánu ako aj náklady 
na vklad p1 áva zodpovedajúceho vecnému bt emenu uh1 adí budúci oprávnený z vecného bt emena. 

4. Ak budúc, povinnf z vecného bremena nesplní závazok uzav1 ieť budúcu zmluvu o z1 iaclené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho optávneného z vecného bternena vykonanej v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 dní od doručenia návrhu zmluvy o ziiadení vecného
bt emena spolu so žiadosťou budúceho op, ávneného z vecného bremena o jej uzav1 etie, môže sa
budúci op1ávnen)'1 z vecného bremena domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho
povmného z vecného b1ernena bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Návth na vklad práva zodpovedajúceho vecnému btemenu do katast1a nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci opt ávnen)' z vecného bt emena.

6. Táto zmluva Je p1e budúceho optávneného z vecného btemena, ktotý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťažené111u pozemku ako mé pt ávo k pozemku pod ľa § 5 8
ods. 2 v spojení s§ 139 ods. l zákona č 50/1976 Zb stavebn)' zákon v znení neskotších predpisov.

7. Budúci povtnný z vecného btemena t)1mto udeľuje budúcemu oprávnenému z vecného btemena svo.1
súhlas s u1111estnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1f1kovaného v článku 1 tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to v)'1slovne pre účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklott asy t ealtzovane.1 v I árnc1 tohto p1 OJektu. Za t)1111to účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu op1ávnenérnu z vecného bternena, ako I t1etírn osobám splnornocnen)'l11 alebo
pove1enýrn budúcim op1ávnenýrn z vecného btemena, právo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'1 

pozemok na 1ealizác1u výstavby cyklotiasy 1ealizovaneJ v 1árnc1 pteclmetného projektu

Strana 3 z 4 



8 Budúci povmný z vecného b1 emena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnema alebo zámku 
všetkých povmností vyplývajúcich z te_1to zmluvy zcl1 ží akéhokoľvek konania, kto1é by brfoilo alebo 
znernož111lo uzatvorerne budúceJ zmluvy o zriadení vecného b1emena podľa tejto zmluvy. Budúci 
povinný z vecného bremena sa na_1mä zaväzuje, že budúci zaťaženf pozemok nescudzí t1etím osobám 
ani ho nezaťaží p1 ávom t1 etích osôb akéhokoľvek druhu Inak budúci povmn)' z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, kto1á by porušením tohto záväzku vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného 
b1emena. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po p1edcháclza_1úco111 súhlase zmluvn)1ch st1án, a to 
písomným dodatkom podpísan)1111 oboma zmluvnými stranami. Budúci povinný z vecného b1 emena 
be11e na vedomie a súhlasí s tým, že v I ámc i spresrfovan ia situovania stavby v te1 éne a cľalšieho 
stup11a p1 ojektove_1 dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun zábet u s dopadom na budúci zaťažen)' 
pozemok a výmeru záberu. Zmluva o zrraclení vecného bremena bude realizovaná podľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorej l vyhotovenie obdrží budúci povinný z vecného 
bremena a 3 vyhotovenrn obdtží budúci oprávnený z vecného b1emena. 

3 Vzťahy zmluvn)1ch st1án založené touto zmluvou, ktoré zmluva V)1slovne neupravuje, sa naclia 
príslušn)11111 ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatn)1ch platn)rch ptávnych ptedp1sov 
Slovenskej republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť d110111 podpisu zmluvnými st1anami a účinnosť d110111 nasleduJúcirn 
po drn Jej zvet eJ nenrn na webovom sícl Ie budúceho op, ávneného z vecného bremena v zmysle � 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom p1 ístupe 
k 1nťormác1ám v znení neskorších predpisov 

5. Zmluvné stiany berú na vedomie, že plneme zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povoleme, alebo nenadobudne p1ávoplatnosť, alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v 1ámc1 projektu „Zlepšenie
cyklhtickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad \lúhom -
Ladce.

6. P1áva a pov111nost1 budúceho povmného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy p1echáclzaJÚ
na nasleduj úc1ch p1 ávnych nástupcov.

7. Zmluvné st1any vyhlasuJLI, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1esn1 a za nápadne nevýhodných poc!m1enok,
zmluvu s1 prečítali, _1ej obsahu rozumejú a na znak súhlasu JU podp1SUJÚ.

8. Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy 1e s1tuác1a ako Príloha č 1

V T1enčíne, cl11a ... 

Budúci op1ávnený z vecného bremena:� �udúc1 povmný z vecného bremena 
Trenčiansky sa1�ospipví1y kraj 

.. .. • 1 • 

Ing. :lai osla v Ba'iJrn 
p1 edsecla 

( 
IV! ilan Florek 
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