
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
,,, 1 20 t 7/ CJ.!} iJ CIS O ....... / 

(ďalej Jen „zmluva" v príslušnom tvate) 

uzatvo1 ená podľa � 151 n a nasl Občianskeho zákonníka č 40/ 1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
st1ana111i: 

Titul, meno a p11ezv1sko: MUDr. Alexandra Kukurová 

Rodné pnezv1sko. 

T1vale bytom. 

Dátum na1ode111a: 

Rodné číslo 

Bankové sp0Jen1e: 

IBAN: 

'-'\.,1'\\...IVľU 

052 O I Spišská Nová Ves 

(cľalej ako „budúci povinný z vcc11é!Ío bremena" v p1 íslušnorn tvaie) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A. 911 O I Trenčín 
zastúpenf Ing . .lai osl<1v Baška - predseda 
IČO· 36126624 
DIČ. 
IČ p1c DPH: 
B<1nkové spoJeme· 
IBAN 

2021613275 
nie je platiteľorn DPH 
Štátna pokladmca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(cľalej spoločne aj ako .. zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v p1íslušnorn tva1e) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci pov111ný z vecného bremena Je vlastníkom pozernkov nachádzaJúctch sa v katast1álnom území 
Ilava, obec Ilava, ok1 es Ilava, ktoré sú zapísané v katast1 i nehnuteľností vedenorn Ok, esn)'ll1 úraclorn 
Ilava, katast1álnym odborom nasledovne: 

Predpokladaný 
č. listu č. EKN Výmera Druh 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m 2 pôdy 
Podiel výmera celkom 

situácie/m 2 záberu/m2 (5,75 €/m2 ) 

16,85 2443 2506/1 16411 t.t.p 11/1152 0,16 0,92 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t.t p. 11/1152 0,53 3,03 € 

13,77 2443 2506/12 14 o.p. 11/1152 0,13 0,75 € 

Spolu 0,82 4,70 € 

(cľalej len ako „budúc, zaťažen)' pozernok .. ) 

2 Budúci povtnn)' z vecného b1 emena rná záujem zriac! 1ť vecné b1 erneno v prospech budúceho 
op, ávneného z vecného b1 emena k budúcemu zaťaženému pozemku, p1 íp Jeho časti vytvo1eneJ 



poreal1začn)1m geomet11ckýrn plánom, na kto10111 bude v rámci stavby cyklotiasy realizovanej 
v 1ámc1 p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1eJ stavebníkom bude budúci op1ávnen5, z vecného 
b1 emena, osadená stavba cyklotiasy podľa situácie, kto, á tvo1 í prílohu č l te1to zmluvy 

3. Účelom zmluvy je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a udržateľnosti
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v 1ámci Ope1ačného prog1amu IROP Realizácia
p10Jektu spočíva vo vybudovaní a p1eváclzkovaní stavby vo vereJnom záujme, ktorej stavebníkom
bude budúci op1ávnený z vecného bremena a uclržateľnosť proJektu spočíva v jeho udržaní po dobu
piatich (5) ,okov od finančného ukončenia pro_1ektu

4 Budúci povinný z vecného b1 emena a budúci opi ávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po sp1esnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' pozemok 
uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 10zhodnut1a na p1cclrnetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po, ealizačným geomet11ckýrn plánom uzatvona zmluvu o zriadení vecného bremena na budúci 
zaťažen)' pozemok uvedený v bode l. tohto článku tejto zmluvy, príp. jeho časť vytvo1enú noV)'m 
geometrickým plánom. 

5 Zmluvou o z11adení vecného bremena budúci povmný z vecného bremena zt iaclt v ptospech 
budúceho op1ávneného z vecného b1emena vecné b1emeno spočívajúce v povmnosti budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku: 

a) st1 pieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného b1ernena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotra�a
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačená na po, eal izačnom geometrickom pláne, vyhotovenie kto, ého zabezpečí
budúci op1ávnený z vecného b1ernena,

b) strpieť p1 eváclzkovanie, užívan 1e, úch žbu, op, avy, 1 ekonštrukc iu, moclern izéÍciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tým účelom sti pieť pi úvo prechodu a p1 eJazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprávneného z vecného b1emena, príp zamestnancov a vozidiel ním určenej
orgamzác1e.

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
pl íp jeho čast, vytvoreneJ geometrick.51111 plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1 echáclza na 
nadobúdateľa, t J. povmnýrn z vecného bi ernena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, pi íp jeho časti vytvo, eneJ geomet1 iCk)'lll plúnom 

7. Budúce vecné btemeno sa z1tach na dobu neu1čitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vetného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné st1any sa dohocllt, že vecné b1emeno vymedzené v čl l tejto zmluvy sa zľlacli odplatne za 
Jednorazovú náhradu vo výške 4,70 eur (slovom: šty11 euta, 70 centov) za celý predmet zmluvy 

2. Zmluvné strany sa dohocllt, že budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povinnému
z vecného b1emena Jednorazovú náhiaclu za vecné b1emeno podľa piedcháclza1úceho bodu tohto
článku tejto zmluvy bezhotovostným pievodom na účet budúceho povinného z vecného bremena a to
v lehote clo 30 dní odo dť'1a cloi učenia 1 ozhoclnutia o povolení vkladu vecného bremena clo katastra
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného bternena
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3 V zmysle vyhlášky č 492/2004 Z z (vyhláška l'vl1111sterstva sp1avoclltvost1 Slovenskej republiky o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck51m posudkom č. 48/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladislavom Horn51m, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znaclcn1e 
Jednorazového odplatného vecného b1emena vo výške 5,72 eui/11 12 (slovom: pat eui, 72 centov) 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnfch strán 

1. Budúci povinný z vecného bremena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pi íp Jeho
časti vytvorenej nov51m geometnck51m plánom a za to, že na iíom neviaznu ťa1 chy, vecné bremená,
záložné pi áva a ani tné p1 ávne závady, o ktoi ých by písomne neinformoval budúceho opi ávneného
z vecného b1ernena V p1 ípade akejkoľvek závady, o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného
b1emena včas upovedomen51, zodpovedá budúci povmný z vecného b1ernena za prípadnú škodu

2 Budúci povmný z vecného b1emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nep1ebieha 
žiadne kona111e u notára, na súde, p!Ípaclne na tnom 01 gáne štátnej spi ávy, o kt01 orn by písomne 
ne111ťormoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že údaje v p1 eclložen)1ch dokladoch 
o vlastníctve sú spi ávne a piavcl1vé, že budúci povmný z vecného b1 emena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to. že už cľalš1a osoba nemôže p1ecllož1ť doklad
o tom, aby mohla clekla1ovaľ jej vlastníctvo. 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povinný z vecného b1 emena zodpovedá za škodu, kto1 á by v teJto súvislosti
vz111kla budúcemu opi ávnenému z vecného bremena.

3. Vyhotovenie zmluvy o znaclení vecného b1emena zabezpečí budúci oprávnený z vecného b1emena
a budúci povínn)' z vecného b1emena sa zavazuje zmluvu podpísať ú1 adne ovet en51m podpisom
clo 14 dní od do, učenia Jei návrhu. Náklady na vyhotoverne geometrického plánu ako aj náklady
na vklad práva zodpoveclaJúceho vecnému b1emcnu uh1aclí budúci opiávnený z vecného bremena

4 Ak budúci pov1nn)1 z vecného b1emena nesplní závazok uzav11eť budúcu zmluvu o zriadené vecného 
bremena na základe žiadosti budúceho opi ávneného z vecného b1 emena vykonanej v súlade s týmto 
článkom teJto zrn luvy v lehote do 14 cln í od clo1 uče111a návt hu zmluvy o 21 iaclen í vecného 
bremena spolu so žiadosťou budúceho opt ávneného z vecného b1 cmena o jeJ uzav, et1e, môže sa 
budúci op1ávne1151 z vecného bremena domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho 
povmného z vecného bremena bolo nalu adené súdnym I ozhodnutím. 

5 Náv1h na vklad práva zodpovedajúceho vecnému btemenu clo katastta nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci opi ávnen)' z vecného b1 emena. 

6. Táto zmluva Je p1 e budúceho opiávneného z vecného bt emena, ktoi ý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé právo k pozemku podľa § 58
ods 2 v spojení s § 139 ods I zákona č. 50/ 1976 Zb stavebný zákon v znení neskoi ších predpisov.

7. Budúci povmný z vecného b1 emena t51mto ude ľu1e budúcemu opi ávnenému z vecného b1 emena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku 1 tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V)1slovne pte účely t'.1zemného konania. stavebného konania a kolaudačného
konarna stavby cyklotiasy 1ealtzovanej v iámc1 tohto p1ojektu. Za t51mto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu oprávnenému z vecného bremena, ako í t1 etírn osobám splnomocneným alebo
poveieným budúcim oprávneným z vecného bremena, p1ávo bezodplatne užívať budúc, zaťažen51

pozemok na 1ealtzác1u výstavby cyklotiasy 1ealizovane.1 v rámci predmetného p10.1ektu.

8. Budúci povmný z vecného biemena sa zavazuJe, že sa až do okamihu splnema alebo zániku
všetkých povmností vyplývaJúcich z teJto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoté by b1án1lo alebo
znemožntlo uzatvorerne budúcej zmluvy o znadení vecného biernena podľa te.1to zmluvy Budúci
povmný z vecného b1 emena sa na.1mä zavazuJe, že budúci zaťaže1151 pozemok nescuclzí tretím osobám
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ani ho nezaťaží právom t1 etích osôb akéhokoľvek d1 uhu Inak bud úct povmný z vecného b1 emena 
zodpovedá za škodu, kto1á by po1ušením tohto závazku vznikla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremenn 

Článok 4 
Z}-Íverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno mcn1t a clopl111ť len po p1edcháclzajúco111 súhlase z111luvn)1ch st1ún, a to 
písornt1)'111 doclntkorn podpísnn)'ll1 oboma 2111 Iu Vl1)'1111 st1 a na 1111. Budúc1 pov mn)' z vecného b1 emena 
be11e na veclom1e a súhlasí s \)1111, že v 1á111c1 sp1esiíovania s1tuova111a stavby v teréne a cľalšieho 
stupria p1ojektove_1 cloku111entácie 111ôže nastať č1astočn)1 posun zúbe, u s dopadom na budúci zaťažen)' 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o zrrnclení vecného bt emena bude I eal 1zovanú pod ľa skutočného 
záberu stavby. 

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotove111ach, z ktoreJ l vyhotovenie obeli ží budúci povmný z vecného
bremena a 3 vyhotovenia obchží budúci op1ávnený z vecného b1emena.

3 Vzťahy zmluvn)1ch st1án založené touto zmluvou, ktoté zmluva výslovne neup1avu.1e, sa 1rndia 
pt íslušn)'llli ustanoven1a111i Občianskeho zúkonníka a ostatných platných p1ávnych predpisov 
Slovenskej 1epubliky 

4 Zmluva nadobúda platnosť cliíorn podpisu zmluvnými st1anam1 a účinnosť cliío111 nasleclujúc1111 
po dm JeJ zvere.1ne111a na webovom sídle budúceho op1úvneného z vecného bremena v zmysle § 
47a ods I Občianskeho zúkonníka v spo.1ení s § Sa zákona č 2 11/2000 Z.z o slobodnom plÍstupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov 

5 Zmluvné strany be1 ú na veclo1111c, že plnenie zo zmluvy nena�tane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povolenie, alebo nenadobudne právoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1 ačovať v stavbe cyklot1 asy plánovanej v I ámc1 projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6. Ptáva a pov111nostt budúceho pov111ného z vecného b1emena vyplývajúce z teJto zmluvy ptechádzaJÚ
na nasledujúcich p1ávnych nástupcov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvoľl II na
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1es111 a za nápadne nevýhodných pod1111enok,
zmluvu s1 prečítal 1, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu Ju poclp1suJú.

8 Neoddeliteľnou súčasťou te_1to zmluvy Je situácia ako P, íloha č. 1 

V Trenčíne, clfrn . . . 

Budúci op1ávnený z vecného bremena: 
Trenčiansky samosprávny kraj 

� "' · - ., _::,.--,,. ...-,---..... _ -

. ...... . . .... . v .. ... 

Ing. Jaroslav Baška 
p1eclseda 
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Budúci pov111ný z vecného bremena 

. .. ,· .. ,· ''-l ..... . 

l'vl U D1. Alexand1 a Kuku, ová, r Čekelová 



• 
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n 2098/5- Elfn 2 
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í 


