
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017 l.tť:)3 
(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvme) 

uzatvorená podľa § 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
stranami 

Titul, meno a pnezv1sko: Peter Scdláčck 

Sed láček Rodné p11ezvisko· 

T1vale bytom· 

Dátum na1 odenia 

Rodné číslo 

Bankové sp0Je111e: 

IBAN: 

                           914 41 Nemšová 

C 

(cľalej ako ,,budúci povinný z vecného bremena" v plÍslušnom tvaie) 

a 

Trenčiansky samosprávny krnj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo. K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I T1 enčín 
zastúpený Ing. Jaioslav Baška - predseda 
IČO 36126624 
DIČ· 2021613275 
IČ p1e DPH· 
Bankové spojenie 
IBAN 

nie_1e platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v p1íslušnom tvaie) 
(cľalej spoločne aJ ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmn)' z vecného b1 emena je vlastníkom pozemkov nachádzaJÚc1ch sa v katast1álnom území 
Dubnica nad Váhom, obec Dub111ca na Váhom, ok1cs Ilava, ktoré sú zapísané v katast1 i nehnuteľností 
vedenom OkreSl1)'m ú1 a dom Ilava, katast1 álnym odbo1 om 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 €/m 2
) 

242,17 2959 741/191 6412 orná pôda 1/8 30,27 194,04 € 

( cľa lej len ako „budúc I zat ažen)°1 pozemok") 



2 Budúci povmný z vecného b1emem1 má záuJem zt iacl1ť vecné b1emeno v p1ospech budúceho 
op1ávneného z vecného bremena k bud(tcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvorenej 
po1 eal 1začn)111l geomet11ckým plánom, na kto10111 bude v 1 ámc1 stavby cyklot1 asy 1 eal1zovaneJ 
v 1 ámci proJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1eJ stavebníkom bude budúci op1ávnen)' z vecného 
b1emena, osadená stavba cyklot1asy podľa situácie, ktorá tvo1 í prílohu č. 1 teJto zmluvy 

3 Účelom zmluvy Je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1ealizác1e a ud1žateľnosti 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1edkladaného v 1ámci Opetačného prog1amu IROP Realizácia 
p1ojektu spočíva vo vybudovaní a ptevádzkovaní stavby vo veteJnom záuJme, kto1eJ stavebníkom 
bude budúci op1ávnený z vecného b1 emena a udržateľnosť projektu spočíva v Jeho ud1žaní po dobu 
piatich (5) rokov od ť111ančného ukončenia proJektu 

4 Budúci pov111n)1 z vecného b1emena a budúci op1ávnen)' z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po sp1esnení zábe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uveden)' v bode I tohto článku tejto zmluvy bude nacľaleJ súčasťou stavby „Zlep�enie cyklhtickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného I ozhodnutia na pi edmetnú stavbu (resp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s pot ea I izačn)111l geometnckým plánom uzatvo11a zmluvu o znaclení vecného bi emena na budúci 
zaťažen)1 pozemok uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy, príp Jeho časť vytvorenú 110V)'ll1 
geometnckým plánom. 

5. Zmluvou o znaclení vecného bi emena budúci pov111n)1 z vecného bremena znad1 v pi os pech
budúceho oprávneného z vecného bi emena vecné bremeno spočívaJ úce v povmnost1 budúceho
povmného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku·

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku pi ávo budúceho oprávneného z vecného b1 ernena 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 z1ealtzovaní
stavby vyznačená na po1ealtzačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci op1ávnen)' z vecného b1ernena,

b) strpieť p1evádzkovan1e, užívanie, úd1žbu, op1avy, 1ekonšt1ukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1m účelom st1p1eť p1ávo prechodu a pleJazdu zamestnancov a voz1d1el
budúceho oprávneného z vecného b1emena, príp. zamestnancov a vozidiel ním u1čenej
orga111zác1e.

6 Budúce vecné bi emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
príp jeho časti vytvo1 enej geomet1 ick)m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1echádza na 
nadobúdateľa, t.J. pov111ným z vecného b1ernena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, p1 íp. Jeho časti vytvorenej geometrickým plánom. 

7 Budúce vecné b1emeno sa z11ach na dobu neurčitú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné st1any sa dohodlt, že vecné bremeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa z1 iadi odplatne za
Jednorazovú náh1 adu vo výške 194,04 eur (slovom jednostodevaťdes1atštyri eur, 4 centy) za celý
predmet zmluvy

2 Zmluvné st1any sa dohocllt, že budúci optúvnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému 
z vecného bi emena Jedn01 azovú náh1 adu za vecné b1 emeno pod ľa predchádza.1 úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet budúceho povinného z vecného b1emena a to 
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v lehote clo 30 dní odo diía clo1 učen1a rozhoclnut1a o povolení vklmlu vecného bi emena do katasti a 
nehnute! ností budúcemu opi ávnenému z vecného b1 emena 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z (vyhláška fVI 111 iste1 stva spi avocl l 1vosti S lovenske.1 repu bi i ky o
stanovení všeobecne.1 hodnoty majetku) a znaleck)1m posudkom č 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za znaderne
Jednorazového odplatného vecného biemena vo výške 6,41 eui/m2 (slovom: šesť eur, 41 centov)

Článok 3 
Práva a povinnm,ti zmluvných �trán 

Budúci povtnný z vecného b1emena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp. jeho 
časti vytvo1 cne1 novým geornett ick)1m plánom a za to, že na 110111 neviaznu ťa, chy, vecné bt crnená, 
záložné práva a am iné pt ávne závady, o ktorých by písomne nem formoval budúceho opt ávneného 
z vecného bremena V prípade ake.1koľvek závady, o ktoreJ nebol budúci oprávnený z vecného 
bremena včas upovedomen)', zodpovedá budúci povinný z vecného biernena za plÍpadnú škodu 

2 Budúci povrnn)' z vecného b1ernena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha 
žiadne konanie u notárn, na súde, prípadne na inom 01 gáne štátnej spi ávy, o kto10111 by písomne 
neinformoval budúceho oprávneného z vecného bt emena, že údaJe v pt edložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a pl avd1vé, že budúci povrnný z vecného bremena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom, aby mohla dekla1ovať jeJ vlastníctvo, 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecného bremena zodpovedá za škodu, kto1 á by v tejto súvislosti
vzrnkla budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena

3 Vyhotovenie zmluvy o zt iaclen í vecného bremena zabezpečí budúc, oprávnen)' z vecného bt ernena 
a budúci povrnný z vecného btemena sa zavázu,ie zmluvu podpísať útadne overeným podptsom 
clo 14 dní od dotučenia jej náv1hu Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady 
na vklad p1áva zodpovedaJÚceho vecnému b1emenu uhradí budúci oprávnený z vecného bremena. 

4. Ak budúci povinný z vecného btemena nesplní záväzok uzavt ieť budúcu zmluvu o zriadené vecného
bremena na základe žrndosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto
článkom teJto zmluvy v lehote do 14 dní od d01 učerna návrhu zmluvy o zi iadení vecného
bt emena spolu so žiadosťou budúceho opt ávneného z vecného bremena o _1e1 uzavt ette, môže sa
budúci opi ávnet1)' z vecného bt ernena domáhať na súde, aby vyh lá sen ie vôle budúceho
povmného z vecného bremena bolo nalu adené súdnym rozhodnutím

5 Návrh na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému btemenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci op1ávnený z vecného b1emena 

6. Táto zmluva Je pte budúceho op1ávneného z vecného btemena, ktotý bude buc\úc1111 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 zákon v znení neskotších p1eclpisov

7. Budúci povmný z vecného btemena týmto udeľuje budúcemu op1ávnenému z vecného btemena SVOJ 

súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním polemku špec1ťtkovaného v článku 1 tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotra�a v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to výslovne pte účely územného konania, stavebného konanrn a kolaudačného
konania stavby cyklot1asy realtzovaneJ v 1ámci tohto ptoJektu Za týmto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu op1ávnenénrn z vecného bremena, ako I tretím osobám splnomocneným alebo
povet en)'m budúcim opi ávneným z vecného bt emcna, pt ávo bezodplatne užívať budúci zaťažený
pozemok na 1eahzáciu výstavby cyklot1asy 1ealtzovanej v 1ámc1 ptedmetného projektu.
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8. Budúci pov111ný z vecného b1emena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku
všetkých pov111ností vyplývaJúcich z tejto zmluvy zd1ží akéhokoľvek konania, ktoré by b,ánilo alebo
znemožnilo uzatvo1en1e budúceJ zmluvy o znadení vecného bremena podľa te.1to z111luvy Budúc,
povmný z vecného b1ernena sa najmä zavazuJe, že budúc, zaťažený pozemok nescudzí tretím osobám
an, ho nezaťaží p1ávo111 t1etích osôb akéhokoľvek druhu. Inak budúci povmn)' z vecného bternena
zodpovedá za škodu, kto1 á by po1 ušením tohto závazku vz111kla budúcemu opi ávnenému z vecného
bremena

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto z111luvu možno 111eniť a doplniť len po pt edchádza_1úcom súhlase z111luvn)1ch st1 án, a to
píso111ni1m dodatkom podpísaným obo111a zmluvni1m1 st1 anam1. Budúci pov111ný z vecného bt emena
bene na vedomie a súhlasí s 1)'111, že v 1ámc1 sp1esi1ovania ::.1tuova111a stavby v teréne a cľalšieho
stupi'ia pt ojektovej dokumentácie rnôže nastať čiastočný posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažený
pozemok a výmeru záberu Zmluva o z1 wdení vecného bremena bude I cal izovaná pod ľa skutočného
záberu stavby

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovenrnch, z ktoreJ 1 vyhotove111e obd1ží budúci povmný z vecného 
b1emena a 3 vyhotovema obd1ží budúci op1ávnený z vecného b1emena. 

3 Vzťahy zmluvni1ch strán založené touto zmluvou, kto1 é zmluva výslovne neupravuje, sa I iadia 

p1 íslušnýmt us\anovenia111 i Občianskeho zákonníka a ostatných platných p1ávnych p1 edp1sov 
SlovenskeJ 1cpubhky. 

4 Zmluva nadobúda platnosť d11011 1 podpisu z111luvn)1111i st1ana111i a účinnosť d110111 nasleclu.1úci111 
po d111 JeJ zverejne111a na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného b1emena v zmysle s 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spo.1ení s s Sa zákona č. 211/2000 Z z. o slobodnom p1ístupe 
k 111formác1ám v znení neskot ších p1 edp1sov. 

5. Zmluvné strany be1 ú na vedomie, že plne111e zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povolc111e, alebo nenadobudne pt ávoplatnosľ. alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pok, ačovať v stavbe cyklotrasy plánovaneJ v rámci pro.1ektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce.

6 P1áva a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývaJÚce z teJto zmluvy p1echádzajú 
na nasleduj úc1ch p1 ávnych nástupcov 

7 Z111luvné strany vyhlasujú, že ich z111luvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvo111I na 
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1es111 a za n{ipaclne nevýhodných podmienok, 
zmluvu st prečítali,Je.J obsahu rozumejú a na znak súhlasu Ju podp1su.1ú 

8. Neoddeliteľnou súčasťou te.1to zmluvy je situácia ako Pt íloha č 1.

V Trenčíne, ch1a . .. . . ...... .. 

Budúci op1ávnený z ve ého 
Trenčiansky sa n rávny kraj 

Ing Jaroslav Baška 
p1eclseda 

),d11a .. 

Budúci povinn)' z vecného b1emena: 

Pete1 Sedláček, 1 Sedláček 
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