
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

'" l 2017/ lk,b fCIS O ....... 

(ďalej len „zmluva" v p1íslušnom tvme) 

uzatvo1 ená podľa � 151 n a nasl. Občwnskeho zákonníka č. 40/ 1964 Zb medzi t)1m1to zrnluvn)1m1 
st1 anam,. 

Titul, meno a pnezv1sko: Ľudmila Píšová 

Rodné p11ezv1sko 

T, vale bytom: 

Dátum nat oclenta. 

Rodné číslo· 

Bankové spo1e111e· 

IBAN: 

                           971 O 1 Pt 1ev1clza 

(cľaleJ ako „budúci povinný z vecného bremena" v pt íslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo. K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
zastúpený. Ing. Jaroslav Baška - p1 edsecla 
IČO· 36126624 
DIČ 2021613275 
IČ p1e DPH· 
Bankové spo.1en1e· 
IBAN 

nie.ie platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(cl'aleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v ptíslušnom tva1e) 
(cťaleJ spoločne a_1 ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvme) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmný z vecného b1 emena Je vlastníkom pozemkov nacl1<ídzajúc1ch sa v katast1 álnom území 
Dub111ca nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, okies Ilava, kto1é sú zapísané v katast11 nehnuteľností 
vedenom Okiesným úiadom Ilava, katast1álnym odborom nasledovne· 

Predpokladaný 
Č. listu č. El<N Výmera 

Podielová Cena 
záber podľa Druh pôdy Podiel výmera celkom 
situácie/m2 vlastníctva parcely parcely/m2 

záberu/m2 (6,41 €/m2
) 

3,94 613 741/5 62972 orná pôda 1/5 0,79 5,05 € 

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



2 Budúci povrnný z vecného bremena má zauJern z1 iacliť vecné b1 emeno v p1 os pech budúceho 
oprávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, plÍp jeho časti vytvo1eneJ 
po real izačni1m geomet11ckým plánom, na kto1 om bude v t ámct stavby cyklott asy 1 ealtzovaneJ 
v támci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktore.1 stavebníkom bude budúc, oprávnený z vecného 
btemena, osadená stavba cyklot1asy podľa situácie, ktorá tvotÍ p1 ílohu č. 1 teJto zmluvy 

3 Účelom zmluvy je získanie ptávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie tealizácie a ucl1žateľnost1 
p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej inťra�truktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v 1ámci Ope1ačného p1og1amu IROP Realizácia 
proJektu spočíva vo vybudovaní a ptevádzkovaní stavby vo vete.inom z{mJme, ktore.1 stavebníkom 
bude bud úct oprávnený z vecného bt emena a udt žateľnosť p1 ojektu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
piatich (5) tokov od finančného ukončenia projektu. 

4 Budúci povmný z vecného btemena a budúci optávnený z vecného btemena sa touto zmluvou 
zaväzuj t'.!, že po sp, es není záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uveden)' v bode I tohto článku tejto zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktúry v TSK" - cyldotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 1ozhodnutia na ptedmetnú stavbu (tesp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s pot ea I izačni1m geometnck)1m plánom uzatvot ia zmluvu o zriadení vecného bt ernena na bud úct 
zaťažený pozemok uvedený v bode l .  tohto článku tejto zmluvy, pt íp jeho časť vytvotenú 110V)1tn 
geornet11ckým plánom 

5. Zmluvou o znadení vecného bt emena budúci povmný z vecného bremena z1 iad1 v pt os pech
budúceho optávneného z vecného b1ernena vecné b1emeno spočívajúce v povtnnost1 budúceho
povmného z vecného btemena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku.

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho opi ávneného z vecného bremena na
výstavbu a um1estnen1e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po ztcaltzovaní
stavby vyznačená na poteal1začnom geomett tckom pláne, vyhotovenie kto1ého zabezpečí
budúci op1ávnený z vecného btemena,

b) st, pieť prevádzkovanie, užívanie, údi žbu, opravy, rekonštt ukc tu, modet ntzáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za ti1m účelom strpieť ptávo prechodu a p1e.1azdu zamestnancov a vozidiel
budúceho op1ávneného z vecného b1emena, príp zamestnancov a vozidiel ním určenej
orga111zác1e.

6 Budúce vecné b1emeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
príp Jeho časti vytvorenej geomett 1cki1111 plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t.J, povinnfm z vecného bremena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, pt íp. _1eho časti vytvot eneJ geomelt 1ck)'tn plánom. 

7 Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neu1čitú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné st1any sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl I tejto zmluvy sa zt 1ad1 odplatne za
Jednorazovú náhiadu vo V)1ške 5,05 eur (slovom. päť eur, 5 centov) za celý p1edmet zmluvy

2. Zmluvné st1 any sa dohod! 1, že budúci opi ávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému
z vecného bremena .1edno1azovú náhradu za vecné btemeno podľa ptedchádzajúceho bodu tohto
článku te_1to zmluvy bezhotovostni1m pt evodom na účet budúceho povmného z vecného b1 emcna a to
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v lehote do 30 dní odo di'ía do1 učenia I ozhodnutia o povolení vkladu vecného b1 emena do katastra 
nehnuteľností budúcemu opt éÍvnenému z vecného b1 ernena 

3 V zmysle vyhléÍšky č. 492/2004 Z z. (vyhléÍška M1111sterstva sp1avodlivost1 Slovenskej 1epubliky o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck)'1m posudkom č. 49/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovenéÍ jednotnŔ cena za znademe 
jednot azového odplatného vecného b1 emena vo výške 6,41 eu1/11 12 (slovom: šesť eu1, 41 centov). 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci pov111ný z vecného b1emena ručí za vlastníctvo budt'1ceho zaťaženého pozemku, p1 íp. Jeho
časti vytvo1 enej nov)'1m geomet1 ick)'1m pléÍnom a za to, že na 110111 neviaznu ťa1 chy, vecné b1 emená,
zéÍložné p1Ŕva a a111 mé p1ávne zéÍvady, o kto1ých by písomne neinformoval budúceho opréÍvneného
z vecného b1emena V prípade ake1koľvek zéÍvady, o kto1eJ nebol budúci op1éÍvnen)'1 z vecného
b1 emena včas upovedo111en)'1, zodpovecléÍ budúci pov111!l)' z vecného bremena za p1 ípadnú škodu

2 Budúci pov111t1)' z vecného b1emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nep1eb1eha 
žwdne kona111e u notéÍl a, na súde, p1 ípaclne na inom 01 gŔne štéÍtneJ sprŔvy, o kto10111 by písomne 
ne111formoval budúceho opi éÍvneného z vecného bremena, že údaJe v predložen51ch dokladoch 
o vlastníctve sú spi Ŕvne a p1 avdivé, že budúci povmný z vecného b1 emena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom, aby mohla clekla1 ovaľ jej vlastníctvo, 1 esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci pov111ný z vecného bremena zodpovecléÍ za škodu, ktot á by v tejto súvislosti
vz111kla budúcemu op1ávnenérnu z vecného b1ernena.

3 Vyhotovenie zmluvy o z1 iaclen í vecného b1 emena zabezpečí budúci op, Ŕvnen)'1 z vecného b1 emena 
a budúci povrnný z vecného bremena sa zaväzuJe zmluvu podpísať ú1adne ove1et1)'11 1  podpisom 
clo 14 dní od doručenia .iei náv1hu Náklady na vyhotovenie geometrického plŔnu ako aj náklady 
na vklad piéÍva zoclpovedaJúceho vecnému b1emenu uh1aclí budúci op1Ŕvnený z vecného bremena. 

4 Ak budúci povinn)'1 z vecného b1emena nesplní závazok uzavrieť budúcu zmluvu o z1 iadené vecného 
b1 emena na zŔklade žiadosti budúceho opi Ŕvneného z vecného bi emena vykonanej v súlade s týmto 
článkom tejto zmluvy v lehote do 14 dní od do1 učenia náv, hu zmluvy o zriadení vecného 
b1emena spolu so žiadosťou budúceho op1ávneného z vecného b1emena o je.1 uzav1etie, môže sa 
budúci opt ávnen)'1 z vecného bremena domáhať na súde, aby vyh lásen1e vôle budúceho 
pov111ného z vecného b1 emena bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 

5. Nnv1 h na vklad pl Ílva zoclpovedaJÚceho vecnému b1 cmenu do katast1 a nehnuteľností vyhotoví a pocl{i
budúci opt ávnený z vecného bremena.

6. TMo zmluva Je pie budúceho op1Ílvneného z vecného btemena, ktotý bude budúc1111 stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé p1ávo k pozemku podľa § 58
ods. 2 v spojení s§ 139 ods 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný znkon v znení nesko1ších p1eclp1sov,

7. Budúci pov111ný z vecného b1emena t)'1mto udeľuje budúcemu op1Ílvnc11ému z vecného b1emena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku l tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to v)'1slovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklotrasy 1ealizovaneJ v 1ámc1 tohto projektu. Za t)'1111to účelom prenechéÍva touto
zmluvou budúcemu op1Ílvnenému z vecného btemena, ako 1 t1etím osobám splnornocnen)'m alebo
poveren5,m budúcim op1áv11eným z vecného b1erne11a, ptnvo bezodplatne užívať budúci zaťažený
pozemok na realtznciu výstavby cyklotrasy 1 ealtzovaneJ v I nmct pt cdmetného p1 OJektu.
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8 Budúci povmný z vecného bremena sa zavazuJe, že sa až do okamihu splnema alebo zámku 
všetkých povrnností vyplývaJúcich z te_1to zn1luvy zdiží akéhokoľvek konarna, kto1é by b1ánilo alebo 
znemožnilo uzatvoreme budúcej zmluvy o znadení vecného bremena podľa te_Jto zmluvy Budúci 
povmný z vecného bremena sa naJma zavazuJe, že budúci zaťažený pozemok nescudzí tretím osobám 
ani ho nezaťaží p1 ávom tretích osôb akéhokoľvek drnhu Inak budúci povmný z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závazku vzmkla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po p1edchádza_JÚcom súhlase zmluvných stián, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnýim stranami Budúci povmný z vecného bremena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresľíovan1a situovama stavby v teréne a ďalšieho 
stupi'la pro_Jektove_J dokumentácie môže nastať čiastočný posun zábei u s dopadom na budúci zat ažen:; 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o znadení vecného bremena bude iealizovaná podľa skutočneho 

záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovemach, z ktoreJ 1 vyhotoveme obdrží budúci povinný z vecného 
bremena a 3 vyhotove111a obdrží budúci oprávnený z vecného bremena 

3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa i tadia 

príslušnými ustanoverna1111 Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť diíom podpisu zmluvnými stranami a úč111nosť di'lom nasledu_JL1c1m 

po dm JeJ zvereJ nema na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle � 
4 7a ods l Občianskeho zákonníka v spojení s � Sa zákona č 211/2000 Z z o slobodnom piístupe 
k mformáciám v znení neskorších predpisov 

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plneme zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydane 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne pi ávoplatnosť, alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pokiačovať 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 povmnosti budúceho povmného z vecného bremena vyplývaJÚce z tejto zmluvy prechádz3JÚ 
na nasleduJÚcich právnych nástupcov 

7 Zmluvné strany vyhlasu1ú. že ich zmluvna voľnosť nie Je obmedzená, tuto zmluvu uzat\'Ol J\1 na 
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesm a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítakJeJ obsahu 1ozume_Ju a na znak súhlasu Ju podpisuJÚ 

8 Neoddeliteľnou súčasťou teJto zmluvy Je situácia ako Pi íloha č 1 

V T1enčíne, d11a , d11a 

Budúci oprávnený z vecného Budúci povmný z vecného bremena 

Ľud1111la Píšová, 1 Floreková 
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