
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného'oi·enfeífa 
v, 1 2017/ f)}9CCIS O ....... 

(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvare) 

uzatvoiená podľa � 15111 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi t)1m1to zmluvnými 
st1anam1· 

Titul, meno a p11ezv1sko· 

Rodné pnezv1sko: 

T, vale bytom· 

Dátum naiodema· 

Anna Hľubčínová 

                                    018 41 Dubrnca nad Váhom 

Rodné číslo· 
J 

Bankové sp0Jen1e: 

IBAN· 

(ďalej ako „budúci povinnf z vecného bremena" v príslušnom tva1e) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Tľenčínc 
Sídlo· K dolnej stanici 7282/20A, 91 l O l T1enčín 
zastúpený· Ing Jaroslav Baška - predseda 
IČO 36126624 
DIČ 2021613275 
IČ pre DPH 
Bankové sp0Jen1e· 
IBAN· 

nie Je platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

( cľaleJ ako „budúci oprávnenf z vecného bremena" v p1 íslušnom tvai e) 
(cľaleJ spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvaie) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

l . Budúci povinný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádza.1úc1ch sa v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, obec Dub111ca na Váhom, ok1es Ilava, kto1é sú zapísané v katastti nehnuteľností
vedenom Okresným úiadom Ilava, katast1álnym odbo10111 nasledovne·

Predpokladaný 
Č. listu č. El<N Výmera 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 Druh pôdy Podiel výmera celkom 
situácie/m2 záberu/m2 (6,41 €/m2) 

trvalý 
68,78 5571 1002/10 1776 trávnatý 1/6 11,46 73,48 € 

porast 

(cťaleJ len ako „budúci zaťažen)' pozemok") 



2 Budúci pov111ni1 z vecného b1emena má záuJem z11ad1ť vecné biemeno v piospech budúceho 
oprávneného z vecného biemena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvorenej 
pot eal izačným geometncki1m plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklot1 asy realizovanej 
v 1ámc1 p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktoieJ stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného 
b1emena, osadená stavba cyklotiasy pocll a s1tuác1e, ktorá tvorí p1 ílohu č. 1 teJto zmluvy. 

3. Účelom zmluvy je získanie puívneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1eal1zác1e a ucl1žateľnosti
pioJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, preclklaclaného v 1ámc1 Operačného programu IROP. Real1zác1a
p1ojektu spočíva vo vybudovaní a pievi1clzkovaní stavby vo veieJnom záuJme, ktorej stavebníkom
bude budúci oprávnený z vecného b1 emena a uclržateľnosť pi ojektu spočíva v Jeho ucl1 žaní po dobu
p1at1ch (5) 1okov od finančného ukončenia p1ojektu.

4 Budúci povinn)' z vecného b1 emena a budúci opi ávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zaväzujú, že po sp1esnení zúberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' pozemok 
uvedený v bode l tohto článku te.1to zmluvy bude nacľale1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 1ozhoclnutia na predmetnú stavbu (resp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1ealizačn)1rn geometrickým plánom uzatvoria zmluvu o znadení vecného b1emena na budúci 
zaťažen)' pozemok uvedený v bode I tohto článku te.1to zmluvy, p!Íp Jeho časť vytvo1 enú noV)'ll1 
geometncki1m plánom. 

5 Zmluvou o z1 tadení vecného bremena budúci pov111ný z vecného b1emena zt 1acl1 v prospech 
budúceho op1ávneného z vecného b1emena vecné bremeno spočíva_1úce v pov111nost1 budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku· 

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho op1ávneného z vecného bremena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v 10zsahu, v akom bude po z1eahzovaní
stavby vyznačená na porealizačnom geo111et1 ickom pláne, vyhotovenie ktoiého zabezpečí
budúci opi ávnený z vecného bremena,

b) st1pieť prevádzkovanie, užívanie, úcl1žbu, opravy, rekonšt1ukciu, 11 1ode1mzác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúľy v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tým účelom st1 p1eť právo p1 echoclu a p1 eJazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprávneného z vecného b1emena, príp zamestnancov a voz1cl1el ním u1čencj
organ1zác1e.

6. Budúce vecné btemeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku,
p1 íp. jeho časti vytvorene.1 geomet1 ick)1m plánom, kto1é spolu s vlastníctvom ptechác\za na
nadobúdateľa, t.J. povmným z vecného bremena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, p1 íp jeho časti vytvo1 enej geomet1 ickým plúnom

7 Budúce vecné b1emeno sa z1iad1 na dobu neu1č1tú. 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strnny sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl. l tejto zmluvy sa z1 taclt odplatne za 
Jednorazovú náhradu vo výške 73,48 eur (slovom: sedemdestattn eur, 48 centov) za cel)' predmet 
zmluvy. 

2. Zmluvné st1any sa dohodli, že budúci op1ávnen)1 z vecného b1emena zaplatí budúcemu povmnému
z vecného bremena Jedno, azovú náh1 aclu za vecné b1 emeno pod ľa p1 edchádzaj úceho bodu tohto
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článku tejto z111luvy bezhotovostnf111 prevoc\0111 na účet budúceho povmného z vecného b1emena a to 
v lehote do 30 dní odo c\iía clo, učen 1a rozhodnutia o povolení vkladu vecného b1 emena do katast1 a 
nehnuteľností budúcemu op1ávnenému z vecného bre111ena 

3 V z111ysle vyhlášky č 492/2004 Z.z (vyhláška Ministe1stva spravodlivosti SlovenskeJ 1epubliky o 
stanovení všeobecneJ hodnoty maJetku) a znaleckfm posuclko111 č. 49/2017 vyhotovenfm znalco111 
Ing. Ladislavom Hornfm, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za z1 iaden1e 
jednorazového odplatného vecného biernena vo vfške 6,41 ew/1112 (slovom: šesť ern, 41 centov) 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci povmnf z vecného bremena I učí za vlastníctvo budúceho zat aženého pozemku, p1 íp Jeho
časti vytvorenej nov)'1111 geo111et1 ickfm plánom a za to, že na iío111 neviaznu ťai chy, vecné b1 emená,
záložné práva a am mé p1ávne závady, o ktorých by písomne nemformoval budúceho oprávneného
z vecného b1emena. V prípade akejkoľvek závady, o kto1eJ nebol budúci oprávnen)'1 z vecného
b1 emena včas upoveclo111en)'1, zodpovedá budúci pov1nnf z vecného bi emena za p1 ípaclnú škodu

2. Budúci povmnf z vecného biemena vyhlasuje, že k budúcemu zat aženému pozemku neprebieha
žiadne koname u notáia, na súde, prípadne na 1110111 01 gáne štátnej spi ávy, o ktorom by písomne
nemťormoval budúceho opiávneného z vecného b1emena, že údaJe v p1edložených dokladoch
o vlastníctve sú sp1ávne a pravdivé, že budúci povmný z vecného bremena je identickf s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba ne111ôže predložiť doklad
o to111, aby 111ohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k budúce111u zaťaženému
pozemku. Inak budúci povmnf z vecného b1emena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJto súv1slost1
vz111kla budúcemu op1ávnenému z vecného b1emena

3 Vyhotovenie z111 luvy o znaden í vecného b1 e111ena zabezpečí budúci opi ávnenf z vecného b1 e111ena 
a budúci povinn)'1 z vecného b1emena sa zaväzuje z111luvu podpísať (11adne overenf111 podpisom 
do 14 dní od clo1učenia Jej náv1hu. Náklady na vyhotovenie geo111ettického plánu ako aj náklady 
na vklad práva zoclpoveclaJúceho vecnému b1 e111enu uh1 adí budúci oprávnený z vecného bre111ena. 

4 Ak budúci povinn)'1 z vecného b1e111ena nesplní záväzok uzav, ieť budúcu z111luvu o z1 iadcné vecného 
btemena na základe žtaclost1 budúceho op1ávneného z vecného b1emena vykonanej v súlade s týmto 
článkom teJto zmluvy v lehote do 14 dní oc\ doručenia návrhu zmluvy o z1 iaden í vecného 
bre111ena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bre111ena o Jej uzav1et1e, môže sa 
budúci opi ávnen)'1 z vecného b1 e111ena do111áhať na súde, aby vyh Jásen ie vôle budúceho 
povmného z vecného bremena bolo nah1 adené súdnym rozhodnutím. 

5. Náv1h na vklad p1áva zoclpoveclaJúceho vecnému b1ernenu clo katast1a nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci opi ávnený z vecného bremena.

6. Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného btemena, kto1ý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťažené111u pozemku ako iné právo k pozemku podľa § 58
ods. 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení nesk01ších p1edp1sov

7. Budúci povinnf z vecného bt emena t)'1mto udeľuje budúcemu opi ávnenému z vecného bremena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to vfslovne p1e účely územného konania stavebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklotrasy 1ealizovaneJ v 1ámc1 tohto p1ojektu. Za t)'1mto účelom pienecháva touto
zmluvou budúcemu optávnenému z vecného bremena, ako i t1etím osobám splnomocneným alebo
povereným budúcun oprávneným z vecného b1 emena, pt ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'1

pozemok na 1ealizác1u výstavby cyklotiasy realizovane.1 v rámci p1edmetného p10jektu.
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8. Budúci povmný z vecného biernena sa zaväzuJe, že sa až clo okamihu splnerna alebo zámku
všetkých povinností vyplývaJÚctch z tejto zmluvy zdt ží akéhokoľvek konania, ktot é by bt úntlo alebo
znemož111lo uzatvo1e111e budúcej zmluvy o Ztléldení vecného biemena podľa tejto zmluvy Budúci
povmný z vecného bi emena sa naJ mä zavrizuJe, že budúci zaťažet1)' pozemok nescudzí tt etím osobúm
an I ho nezaťaží p1 úvom tretích osôb akéhokoľvek d1 uhu. Inak budúci povmný z vecného bi emena
zodpovedťt za škodu, ktorá by porušením tohto závrizku vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného
bremena

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po p1edchádza.1úcom súhlase zmluvn)'Ch st1ún, a to
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými st1anam1. Budúci povmný z vecného b1emena
be11e na vedomie a súhlasí s tým, že v 1á11 1ci spresi1ovan1a situovanrn stavby v te1éne a cľalšieho
stupt'ía p1 ojektoveJ dokumentácie môže nastať čiastočt1)' posun zúbe1 u s dopadom na budúci zaťažet1)'
pozemok a výmeru záberu. Zmluva o z1 léldení vecného bt emena bude I eal izovanú podľa skutočného
záberu stavby.

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotove111ach, z ktotej 1 vyhotove111e obchží buclúct povmný z vecného 
bremena a 3 vyhotovenia obdrží budúci opi ávnený z vecného bremena. 

3 Vzťahy zmluvn)1ch sttán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neuptavuJe, sa nadta 
pt íslušn)'mt ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných piávnych p1eclp1sov 
Slovenskej republiky. 

4 Zmluva nadobúda platnosť dľíom podpisu zmluvt1)'1l1i st1anami a účtnnosť d110m nasleduJúcim 
po d111 Jej zveieJne111a na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného biemena v zmysle § 
47a ods I Občianskeho zákonníka v spoJení s § Sa zúkona č 211/2000 Z.z. o slobodnom p1ístupe 
k mformáciám v znení neskoi ších pieclptsov. 

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plne111e zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povolenie, alebo nenadobudne p1 ávoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1 ačovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v rámci projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6. Ptáva a povmnost1 budúceho povmného z vecného bremena vyplývajúce z teJto zmluvy prechácbtJÚ
na nasledu.1úc1ch ptávnych nástupcov.

7 Zmluvné strany vyh lasu.1 ú, že ich zmluvná voľnosť nie Je obmedzená, túto zmluvu uzatvo11li na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1es111 a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítalt,JeJ obsahu 1ozume.1ú a na znak súhlasu Ju podpisujú. 

8 Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy Je situácia ako Pt íloha č l .  

V Ttenčíne, diía ......... . . .. . . v. diía 

Budúci povinný z vecného bremena· 

Anna H1ubčínová, 1. Janurová 
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