
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného:bf�
v, 1 2017/ ();l!Ji&CIS O ....... 

(cl a lej len „zmluva" v p1 íslušnom tvare) 

uzatvo1 cná podľa � 151 n a nasl Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 Zb. medzi t)11111to zmluvnými 
st1anam1· 

Titul, meno a pnezv1sko: 

Rodné pnezv1sko· 

T1 vale bytom. 

Dátum narodenia 

Rodné číslo 

Bankové sp0Jen1e: 

IBAN: 

Viliam Poruban 

Poruban 

                           O 18 41 Dubrnca nad Váhom 

(cľaleJ ako „budúci povinný z vecného bremena" v p1 íslušnom tvaie) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 ľ1enčín 
zastúpen)1: Ing. Ja1 oslav Baška - p1 eclseda 
IČO. 36126624 
DIČ. 2021613275 
IČ pre DPH 
Bankové spoJcnte 
IBAN. 

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

(cľaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v p1 íslušnom tvare) 
(cľaleJ spoločne aj ako ,,zmluvné strany" a Jeclnotl1vo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvaic) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povmn)' z vecného b1 emena je vlastníkom pozemkov nachádzaJúc1ch sa v katast1 álnorn území
Dubnica nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, ok1 es Ilava, kto1 é sú zapísané v katastri nehnuteľností
vedenom Okiesn)'l11 ú1adorn Ilava, katast1álnym odbo10111 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) 

354,15 4833 741/181 8095 orná pôda 1/12 29,51 189,18 € 

(cľalej len ako „budúci zaťažen)' pozemolc) 



2 Budúci povmn)' z vecného b1 emena mú zúu_1em zi 1ad iť vecné b1 emeno v p1 os pech budúceho 
op1ávneného z vecného b1emena k budúcemu zaťaženému pozemku, p1íp Jeho časti vytv01ene.1 
po real izačn)1m geometnck)'m plánom, na kto1 om bude v 1 ámc1 stavby cyklott asy 1 ealizovaneJ 
v 1ámc1 p10.1ektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1e.1 stavebníkom bude budúci opiávne11)' z vecného 
bieme1rn, osadená stavba cyklotrnsy podľa situácie, ktorá tvo1 í p1 ílohu č. 1 te1to zmluvy. 

3 Účelom z111luvy Je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a udižateľnost1 
p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotra�a v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, piedkladaného v 1ámc1 Opetačného ptogramu IROP. Realizácia 
pt ojektu spočíva vo vybudovaní a pt evádzkovaní stavby vo ve1 ej nom záuJ me, kto1 eJ stavebníkom 
bude budúci oprávnen)' z vecného b1 emcna a ud1 žateľnosť pt oje k tu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
pmtich ( 5) 1 okov od ť111ančného ukončen 1a p1 OJektu. 

4. Budúci povmný z vecného b1emena a budúci op1ávnený z vecného b1emena sa touto zmluvou
zavazuJ ú, že po spi ec;není ziibe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)1 pozemok
uvedený v bode 1. tohto člúnku teJtO zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklhtickej
inťraštruktú1 y v TSK" - cyklotra!>a v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po
vydaní kolaudačného 1ozhodnut1a na p1eclmetnú stavbu (resp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade
s po, ea l 1začn)1m geomet11ckým plánom u7atvo1 rn zmluvu o zt iadení vecného bt emena na bud úct
zaťažen)' pozemok uvedený v bode I tohto článku teJto z111luvy, pt íp jeho časť vytvoienú nový111
geometnckýrn plánom

5 Zmluvou o znadení vecného bremena budúci povmn)' z vecného b1emena znad1 v prospech 
budúceho opt ávneného z vecného bt cmena vecné bremeno spočívajúce v povrnnosti budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku: 

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho opi ávneného z vecného b1 emena na
výstavbu a um1estne111e 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 porealizačnom geometi ickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci opt ávnený z vecného b1 emena,

b) st, p1eť p1 evádzkovan 1e, užívan 1e, úch žbu, op, avy, 1 ekonštt ukc1u, modem izáctu stavby „Zlepšenie
cyklistickej inťraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1111 účelom stt pieť p1 ávo prechodu a preJazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprúvneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ní111 určene.1
organ1zác1e

6 Budúce vecné b1emeno bude spo.iené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zafaženého pozemku, 
p1 íp jeho časti vytvo1enej geometr1ck)1m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t J  povmným z vecného b1ernena_1e vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, p1 íp. jeho časti vytvoreneJ geometrick)'m plánom 

7 Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neu1č1tú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné stiany sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa z1 tacl1 odplatne za
Jednorazovú náhiadu vo V)1ške 189,18 eur (slovom· Jeclnostoosemdesiatdeväť eui, 18 centov) La celý
p1edmet zmluvy

2 Zmluvné strnny sa dohodli, že budúci opi ávnený z vecného bi emena zaplatí budúcemu pov111nému 
z vecného b1 emena Jedn01 azovú núh1 adu za vecné bremeno pod ľa p1 edchádzaJ úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)'lll pi evodom na účet budúceho povinného z vecného bi emena a to 
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v lehote do 30 dní odo diía do1 učenia I ozhodnutia o povolení vkladu vecného bt emcna do katast1a 
nehnuteľností budúcemu opt ávnenému z vecného bt emena 

3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z (vyhláška fVlinisterstva sp1avocll1vosti Slovenskej republiky o 
stanovení všeobecneJ hodnoty rnaJetku) a znaleck5,m posudkom č 49/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing. Ladislavom Horn5rm, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za z1 iadenie 
Jedno1 azového odplatného vecného b1 emena vo v51ške 6,41 eur/rn2 (slovom. šesť eur, 41 centov). 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnfch strán 

Budúci povmný z vecného bternena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, p1 íp Jeho 
časti vytvorenej novým geomet1 ick)'1111 pláno111 a za to, že na 110111 neviaznu t ai chy vecné b1 cmená, 
záložné p1 áva a a111 111é právne závady, o kto1ých by písomne ne111ťo1 moval budúceho op1ávneného 
z vecného b1emcna V p1 ípade ake_1koľvek závady, o ktoteJ nebol budúci op1ávnený z vecného 
b1 emena včas upovedomený, zodpovedá budúci pov111ný z vecného b1 emena za prípadnú škodu. 

2 Budúci povmný z vecného b1emena vyhlasuJe, že k budúcemu zaťaženému pozemku nep1eb1eha 
žiadne konanie u notáta, na súde, pt ípadne na 1110111 orgáne štátnej sp1ávy, o ktorom by písomne 
ne1nťor111oval budúceho opt ávneného z vecného bremena, že údaje v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú spi ávne a pt avd1vé, že bud úct pov111n51 z vecného b1 emena Je 1dent1ck51 s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalš1a osoba ne111ôže p1edlož1ť doklad
o tom, aby mohla dekla1ovať .iei vlastníctvo, 1csp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecného b1emena zodpovedá za škodu, kto1á by v teJto súvislosti
vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného bremena

3 Vyhotoven 1e zmluvy o z1 iadení vecného bremena zabezpečí budúc I opt ávnen)'1 z vecného b1 cmena 
a budúci povinn)'1 z vecného bremena sa zm1azu1e zmluvu podpísať (11adne ove1eny'1111 podpisom 
clo l 4 dní od do1 učenia jeJ návrhu. Náklady na vyhotovenie geo111et1 ického plánu ako aj náklady 
na vklad p1áva zodpovedaJúccho vecnému b1e111enu uh1adí budúci op1ávnený z vecného btemena 

4. Ak budúci povmný z vecného b1emena nesplní závázok uzavrieť budúcu zmluvu o zľladené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho opt ávneného z vecného b1 e111ena vykonanej v súlade s týmto
článko111 te_1to zmluvy v lehote do 14 dní od do1uče11ia náv1hu zmluvy o z11adení vecného
b1 emena spolu so žiadosťou budúceho opi ávneného z vecného b1 e111ena o Jej uzav1 et1e, môže sa
budúci oprávnený z vecného bre111ena do111áhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho
pov111ného z vecného b1emena bolo nahradené súdnym rozhodnutím

5 Návth na vklad p1áva zodpovedaJúceho vecné111u b1emenu clo katastľa nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci op1ávnený z vecného bremena 

6 Táto zmluva Je p1e budúceho op1ávneného z vecného b1emena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé p1ávo k pozemku podľa � 58 
ods 2 v spojení s� 139 ods I zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskotších p1eclp1sov. 

7. Budúci povmn51 z vecného btemena týmto udeľu1e budúce111u op1ávnené111u z vecného b1e111ena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1f1kovaného v článku I tejto zmluvy
"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to v)'rslovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
konania stavby cyklot1 asy 1 ealizovaneJ v 1 ámci tohto projektu Za týmto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu opi ávnenému z vecného bt emena, ako I t1 etím osobám splnomocnen51m alebo
pove1 eným buclúc1111 opt ávneným z vecného bremena, pl ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'1 

pozemok na 1ea!Jzác1u V)'Stavby cyklot1asy 1ealizovaneJ v 1ámc1 ptedmetného ptojektu
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8 Budúc, povmný z vecného b1emena sa zavazuje, že sa až do okamihu splnerna alebo zárnku 
všetk)1ch povmností vypl)'VaJúc1ch z tcito zmluvy zdtží akéhokoľvek konania, kto1é by brántlo alebo 
znemožnilo uzatvo1erne budúcej zmluvy o z11adení vecného b1emena podľa tejto zmluvy. Budúci 
povmný z vecného b1 emena sa na_jlna zavazuJe, že budúci zaťažený pozemok nescuclzí t1 etím osobám 
ant ho nezaťaží pt ávom tretích osôb akéhokoľvek cit uhu. Inak budúc, povmn)' z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závhzku vznikla budúcemu oprávnenému z vecného 
b1emena. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Tt'.1to zmluvu možno 111en1t a doplniť len po predcháclza_1úcom súhlase zmluvných st, án. a to
písomným dodatkom podpísaným oboma zrnluvným1 st1anami Budúci povinný z vecného bremena
bene na vedomie a súhlasí s t)1m, že v rámci sp1es110vania sttuovnnia stnvby v teréne 8 cľnlšieho
stup1'ía pro_1ektove_1 dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun zábet u s clopndom na budúci zaťažen)'
pozemok a výmeru záberu Zmluva o z11adení vecného bremena bude realizovaná podľa skutočného
zúbe1 u stnvby

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovenwch, z kt01 eJ 1 vyhotove111e obdrží budúci povinný z vecného
b1 emena n 3 vyhotoverna obdrží budúci oprávnen)' z vecného bremena.

3 Vzťahy zmluvn),ch st1ún založené touto zmluvou, ktoté zmluva výslovne neup1nvuJe, sn 1iad1a 
prísl ušnými ustanoven 1nm I Občianskeho zákonníka 8 ostatných platn)1ch pt ávnych pi edptsov 
Slovenskej tepub!Jky. 

4. Zmluvn nadobúda platnosť diíom podpisu z111luvn)1m1 st1anrn111 n účinnosť dťíom na�lcdujúc1111
po clrn JeJ zveteJnerna na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle �
4 7a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spoiení s � Sa zákona č 211 /2000 Z.z. o slobodnom pt ístupe
k mformác1úrn v znení ncsko1 ších p1 eclptsov.

5. Zmluvné st1any berú na veclomte, že plne111e zo zmluvy nenastnne v prípade, ak nebude vydané
stnvebné povolenie, alebo nenadobudne pt ávoplntnost'. alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude
možné začať a lebo pok1 ačovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v 1 úmc1 pt OJektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nem�ová - Dubnica nad Váhom -
Ladce.

6. Práva a povmnost1 budúceho pov111ného z vecného b1emena vyplývaJúce z teJtO zmluvy precháclzaJÚ
na nasleduJÚc1ch pt ávnych nástupcov

7. Zmluvné st1nny vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nte je obmedzená, túto zmluvu uzntvo1tl1 na
zúklnde tch slobodnej vôle, zmluva neboln uzatvo1enú v t1es111 8 za nápadne 11evýhodni1ch podm1e11ok,
zmluvu s1 pt ečítalt. jej obsahu I ozumejú a na znak súhlnsu JU podpisujú.

8 Neoclclel1teľnou súčasťou tejto zmluvy Je situácia ako Prílolrn č 1 

V Ttenčíne, clťía 

Budúci oprávnený z vecného b1e111ena. 
Trenčiansky san 

Ing Jaioslav Baška 
pt edseda 

.;:., ... , clt'ía . 

I3uclúct pov111ný z vecného b1cmena. 

V ilwm Pornban, r. Porubnn 
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