
Zmluva o budúcej zmluve o zriaclcnj_ vecného bremena 
v, 1 2017/ {)Jg,5CIS O ....... 

(d'alej len „zmluva" v pi íslušnom tvme) 

uzatvo1ená podľa � 151n a nasl Občianskeho zúkonníka č 40/1964 Zb rneclz1 týmito zrnluvným1 
st1 a na 1111. 

T1tuL 111eno a pnezv1sko 

Rodné pnezv1sko 

Ti vale bytom 

Dútum nrn oden1a 

Rodné číslo· 

Bankové spoJerne. 

IBAN· 

Dagmara Livinková 

                              911 O I T1enčín  

(cľale1 ako „budúci povinnf z vecného bremena" v p1 blu�nom tvrne) 

a 

ľrenčians,ky '>nmo�právny kraj so �ícllom v Trenčíne 
Sídlo: K c\olncJ stanici 7282/20A 911 01 T1enčín 
zastúpe11)' Ing. Jm oslav Raška - p1 cdseda 
IČ'O· 36126624 
DIČ 2021613275 
!Č' p1e DPH:
Bankové spo.1e111e·
ll3AN

nie ie platiteľom DPH 
Štátna poklacln1ca 
SKS l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľale1 ako "budúci oprávnenf 7 vecného bremena" v p1 íslušnom tvare) 
(LľaleJ spoločne aJ ako „zmluvné �trant' a .1ed11otl1vo ako „zmluvná strana" v príslušno111 tvme) 

Čb1110I� I 

Predmet zmluvy 

Budúci pov111ný z vecného b1emena.1e vlastníkom pozemkov 11achúclzaJúc1ch sa v katast1úl11om území 
Ilava, obec Ilava, okies Ilava, kt01é sú zapísané v katast11 nehnute! ností vedcno111 Ok1esn5•111 ú1adom 
I Java, btm,t1 úl11y111 oclbo1 0111 nasledovne 

Predpokladaný 
č. listu č. El<N Výmera Druh 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 pôdy 
Podiel výmera celkom 

s1tuácie/m2 záberu/m2 (5,75 €/m2
) 

16,85 2443 2506/1 16411 t. t.p. 11/288 0,64 3,68 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t.t p 11/288 2,12 12,12 € 

13,77 2443 2506/12 14 op. 11/288 0,53 3,01 € 

Spolu 3,29 18,81 € 

(cl'ale1 len ako „budúci zaťn1en5· pozemok'·) 

2 Budúci pov11111)1 z vecného b1emcna 111ú zúu.1c111 z11acl1t vecné bterneno v prospech budúceho 
opd1vncného L vecného b1e111ena k budúcemu nit n1enému po7c111ku, p1 íp .1eho časti vytv01enc.1 



po1eal1začn)1 lll geomet11ckým plánom. 1m kto10111 bude v 1ámc1 stavby cyklot1asy rcal1zov,111eJ 
v 1á111c1 p10Jektu „Zlepšenie cykli�tickej infraštt uktúry v TSK" - cyldotra�a v tbeku č. 4

Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktoteJ stavebníkom bude budúci opuívnen)' z vecného 
b1emena, osadená stavba cyklot1ac;y pod! a s1tuác1e ktorá tvo1 í p1 ílohu č I teJlo zmluvy 

3 Účelom zmluvy je získrn11e p1ávneho vzfähu k pozemku na zabezpečenie 1eal1zác1e a ud1foteľnost1 
p10Jektu „Zlepšenie cyldbtickej intra,truktúry v TSK" - cyklotra�a v úseku č. 4 Nemšová -
Ou bnica nad Váhom - Ladce, pt eclklaclrn1ého v I ámc i Ope1 ačného pt og1 rnnu I ROP Rea I izác ia 
pi oJektu spočíva vo vybuclovrn1 í a p1 evúclzkovaní stm1by vo vet eJ nom záuJ me, kto1 eJ stavebníkom 
bude budúci oprávnený z vecného bremena a ucl1 žnteľnost pt OJektu spočíva v Jeho ucl1 faní po dobu 
p1at1ch ( 5) 1 okov od ť111ančného u končen 1a p1 OJektu 

4 I3uclúc1 pov, 1111)' z vecného b1 emena a bud úct opt úvnen)' z vecného b1 emena „a touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po sp1esnení zúbern budúceho zal aženého pozemku, ak budúci zaťa;en)' pozemok 
uveclen)1 v bode I tohto článku teJto ?1nluvy bude nacľalcJ súča„ťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktút) v TSK" - cyldotra�a v ú�eku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce. po 
vydaní kolaudačného 1ozhodnut1a na p1eclmetnú stavbu (1esp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1eal1začným geo11 1et11ck)'l1 1 plúnom uzatvorw zmluvu o z1 rnclení vecného b1emena na budúci 
zaťažený pozemok uveden)' v l10de 1. tohto čl{mku teJto zmluvy. príp Jeho časť vytvo1enú nov)1m 
geo111et11ck)'l11 plúnom 

5 Zmluvou o zttadení vecného b1emena budúc, povinný z vecného b1emena z11acl1 v p10„pech 
budúceho opt úvneného ; vecného bremena vecné b1 emeno s poč í vaJ úce v pov1nno„t1 budúceho 
pov111ného z vecného b1emena ako vla-,tn1ka budúceho zaťaženého pozemku 

a) st, p1cť na budúcom zat aženom pozemku p1 úvo budúceho opt úvneného z vecného bremena na
V)'Slavbu a um1estnen1e stavby „Zlep�enie cyklistickej infraštt uktúry v TSK" - cyklotrasa
v ú�elm č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po Ltealtzovaní
stavby vy711ačcnú na po1calizačno111 geometľlckom pláne. vyhotovenie kto1ého zabezpečí
budúci opt úvnený z vecného bt emena,

b) st1p1eť p1evác!Lkovan1e. ulívan1e. úcl1lbu op1avy. 1ekonšt1ukciu. mocle1n1záciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1m účelo111 '>lt piet puívo prechodu a pre.Jazdu zamestnancov a voz1d1cl
budúceho op1{1vneného z vecného b1emenn, príp. zamestnancov a vo21diel ním u1čeneJ
01 gan1zác1e

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku 
pt íp Jeho čm,t1 vytvo1cneJ geomct11ck)1I1 1 plúnom, ktoté spolu s vlastníctvom p1echúdza na 
nadobúdateľa. t J pov1nni1m ; vecného b1 emena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zat a;;íeného 
pozemku p1 íp. Jeho časti vytvo1cne.i geomct11ck)1 I1 1 plánom 

7. Budúce vecné b1emeno sa znad, na clobu neu1č1tú.

Člúnok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné st1any sa dohodlt, ;e vecné b1emeno vymedzené v čl I teJto zmluvy sa 71 iacl1 odplatne Dl 
Jedno1azovú náh1adu vo V)1ške 18,81 eur (°'lovom osemrnísť eu1, 81 centov) za celý p1eclmct zmluvy 

2. Zmluvné strany sa dohodlt, 7C budúci op1ávnet1)' z vecného b1emena zaplatí budúcemu povinnému
z vecného btemena .1edno1azovL1 núh1mlu za vecné b1emcno podl a p1cdcháclzaJÚceho bodu tohto
č limku teJ to z111 l uvy bezhotovostn)' m p1 cvodom na účet budúceho povmného z vecného bt emcna a to
v lehote clo 30 dní odo clľía doručenia 1ozhoclnutia o povolení vkladu vecného b1ernena clo katast1a
nehnuteľností budúcemu opt úvnenému 7 vecného bt emcna
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3 V Lnl):,le vyhlá;ky č 492/2004 Z z (vyhláška tvl11mtc1stva :,prnvocll1vost1 Sloven:-.keJ 1epubl1ky o 
stanovení v;cobecncJ hoci noty majetku) a znaleck) 111 po�udkom č 48/2017 vyhotoven)'lll zm1lco111 
Ing Lad1slr1vom I 101 ným, Soblahov 41 O, 913 38 S0blr1hov, bola :-.tanovcnú Jednotná cena za z1 l[lden1e 
.1eclno1r1zového odplr1tného vecného b1emenr1 vo V)'škc 5,72 cui/m2 (:-.lovom· pat eu1, 72 centov) 

Článok 3 
Práva a povinno�ti zmluvnfch �trán 

1. Buclúc1 pov111ný z vecného b1erne1rn ručí za vlr1stníctvo budúceho zr1ťaženého pozemku, p1íp Jeho
časti vytvo1 enej noV)'ll1 geomct11ck)1m plánom r1 za to, že na 110m nevir1znu ťm chy, vecné b1 emená,
záložné p1 ávr1 a ani 111é p1 ávne závady, o ktoľ)'Ch by písomne ne111 ťonnoval budúceho opi {1vneného
z vecného brcrnenr1 V p1 ípac\c akejkoľvek závady o kto1e1 nebol budúci op1úvnen)1 z vecného
b1 emcm1 včas upoveclomen)' zodpovedá budúci pov111n)' 7 vecného b1 emena 7a pi ípr1cl11ú �kodu

2 Budúc, pov11111)' z vecného b1erne1rn vyhla:sUJe, íe k budúcemu znt ažcnému poLcrnku 11cp1eb1cha 
žmclne konarne u notá1a, na súde, p1ípaclne nr1 1110111 01g{111e štátneJ sp1ávy, o kto10111 by písomne 
ne111 fo1 movr1I budúceho opi ávneného z vecného b1 cmena, že úckiJe v predlože11)1ch dokladoch 
o vlastníctve sú sp1ávne r1 p1r1vchvé, že budúci pov111ný z vecného b1erncna Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve r1 zodpovedá zr1 to, že už cl r1l;ia osoba nemôže p1edlož1t doklad
o tom, aby 111ohlr1 dekla1ovr1ť je1 vlastníctvo, 1csp spoluvla-,tníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci pov111t1)' z vecného b1ernena 7oclpovcdú za škodu, kt01ú by v te_1to súv1slost1
vzrn kirl bud úccrnu opt úvncnému z vecného b1 cme1rn

3 Vyhotovenie zmluvy o z1wclení vecného b1e111cnn zabe7pcčí budúci oprúvnen)1 z vecného b1c111ena 
a budúc, pov111nf z vecného b1e111ena sa zava7uJe 7mluvu poclpí:-.ať ú1aclnc ove1en)1m poclpbom 
clo 14 dní od clo, učenia 1e1 rnív1 hu. Núklacly na vyhotovenie gco111et1 ického plúnu ako aj núklacly 
na vklad p1 úva zodpoveda_1úceho vecnému b1 ernenu uh1 ndí budúci oprávnen)' z vecného b1 eme1rn. 

4 Ak budúci pov1nn\' z vecného b1e111ena nesplní závazok uzav11eť budúcu zmluvu o Zľlmlené vecného 
b1 emena nn zúklncle žrnclostt budúceho opt ávncného z vecného bre111e1rn vykonaneJ v súlade s t)1mto 
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od doručenia návrhu zmluvy o z1 indcní vecného 
b1 e111e1rn :,polu so ž1adost ou budúceho oprúvneného z vecného b1 emena o jeJ uzav1 etie, môže sr1 
budúci oprúvnell)' z vecného b1e111ena clomáhat na súde. r1by vyhlúscn1e vôle budúceho 
povinného 7 vecného b1c111ena bolo nah1adené súdnym toLhoclnutím 

5 Náv1h nr1 vklad p1áva zoclpoveclr1Júceho vecnému b1emenu clo katm,lla nehnuteľností vyhotoví r1 pod{1 
budúci opi úvnen)' z vecného b1 e111ena 

6. Túto zmluva 1e p1 e budúceho oprúvneného z vecného b1 ernena, klot ý bude buclúci111 stavebníko111
stavby cloklado111 vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako iné p1ávo k pozernku pocll a � 58
ods 2 v spojen1 s� 139 ods. 1 zúkona č 50/1976 Zb str1vebn)' zákon v znení nesko1ších p1ec\p1sov

7 Budúci povrnný z vecného b1 emena t)1llllo udcľu,1e budúcemu opi úvncnému 1. vecného b1 ernena svo1 
súhlas � u1111estncní111, V)'Stavbou a užívnním po7cmku špec1ťíkovrn1ého v článku I tc1to /lllluv� 
„Zlepšenie cyklistickej intrn,truktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad 
Váhom - Ladce, a to V)1slovne p1e účely územného konania, stavebného ko1rnn1a a kolaudačného 
konnnia stavby cyklot1r1sy 1ealizovaneJ v 1úmci tohto pro1ektu Za t)1mto účelom ptenechúva touto 
zmluvou budúcemu op1úvnené111u z vecného b1erne1rn, r1ko t t1ctí111 osobám splno111ocnen)1m alebo 
pove1 cn)'m budúcim op, úvnen)'lll z vecného b1 e111c1rn, p1 úvo bezodplatne užívať bud 1ki 7r1ťažen)1 

po7emok na I ca ltzác1u výstr1vby cyklot1 r1sy I er1ltzovane.1 v I ú111c1 p1 cclrnetného p10_1ektu 

8 Budúci pov1nn)' z vecného b1e111ena sn znvazu.ic, že sa až clo okamihu �plnenia alebo zúniku 
všetk)'Ch povinností vypl)1vr1júc1ch z teJto zmluvy /d1 ží akéhokol vek konanir1. kto, é by b1 únilo alebo 
znemožnilo uzatvo1e111e budúcej zmluvy o z1 iaclení vecného b1e111e1rn poclľr1 teJto 7mluvy 13uclúc1 
pov111ný 7 vecného b1erncna sr1 nnJrni1 zr1vr17uJe, že budúci zat ažell)' pozemok ncscuclzí t1etí111 osobám 
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ani ho nczat aží p1ávo111 t1etích osôb akéhokoľvek dtuhu Inak budúc, pov111n)1 z vecného b1emena 
zodpovedá za škodu, ktot á by po1 ušení111 tohto zá vhzku vznikla budúcemu opt ávnenérnu z vecného 
bľcmena 

Člúnok 4 
Zíwcrcčné m,tanovenia 

Túto zmluvu možno menil a doplniť len po ptedchádzajúcom súhlase zmluvn)'1ch st1án. a to 
písomni1m dodatkom podpísani1rn oboma zrnluvni11111 st1anrn111 Budúci pov111n)1 z vecného btemcna 
be11e na vedomie a súhlasí s tým, že v 1ámci spľesľíovania s1tuovan1a stavby v te1éne a cľalš1cho 
stupiía p10Jektove1 clokumentúcte môže nastať č1astočn)'1 posun zábe, u s dopadom na budúc, zaťažen)'1 

pozemok a výmetu záberu. Zmluva o z11adení vecného b1 emena bude I eal izovaná pod ľa �ku toč ného 

zábet u stavby. 

2 Zrnluv<1 1e vyhotovenú v 4 vyhotoven1t1ch, z ktotcJ l vyhotovenie obeli ží buclúct pov1nt1)' z vecného 
b1emcna a 3 vyhotovenia obdrží budúci optúvncný z vecného b1c111ena 

3. Vzťahy zmluvných st1ún založené touto zrnluvou, ktoté 7mluva V)'Slovnc neup1t1vu.1c, sa I wd1a
pt íslušn)'1mi ustanoven1a1111 Občian�keho zákonníka a ostatt1)1ch platni1ch ptávnych p1edp1sov 
Slovenske.1 republiky 

4 Zrnluva nadobúda platnosť d110111 podpisu z111luvn)1m1 st1anam1 a účinnosť d11om 11asledujúc1111 
po dnt .1e1 zvc1e.1nenw 118 webovo111 sídle budúceho optávneného z vecného b1erne1rn v zmysle � 

47a od� 1 Občwnskeho zákonníka v -,po1ení s � Sa zákona č 211/2000 Z.z o slobod110111 ptístupe 
k 111ťormúc1{1111 \' znení ncsko1;ích p1cdp1�ov 

5. Zmluvné sttany betú na vedo1111c, že plnenie L'O zmluvy nenastane v ptípacle, ak nebude vydané
stavebné povolenie, alebo 11e1rndobudne pľúvoplatnosť, alebo z 111ého vúžneho dôvodu nebude
možné začal alebo pokrnčovat v stavbe cyklot1asy plánovane.1 v 1ú\nc1 p10.1ektu „Zlepšenie
cykli�tickcj infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce

6. P1áv8 a pov111nosti budúceho povrnného z vecného b1emcna vyplýva.1úce z te.1to zmluvy p1echiidza.1ú
118 na�leduJ úct ch p1 ávnych nástupcov

7 Zmluvné st,any vyhlasujú že tch zmluvnú voľnosť nie Je obmedzenú, túto z111luvu uzatvo1 iii na 
zúklade tch slobodneJ vôle, Lmluva nebola uzatvo1enii v t1esn1 a za núpadne 11evi1hodni,ch podmienok, 
z111luvu si p1ečítal1 Jel obsahu tozumeJÚ n 11<1 znak súhlasu .iu podp1su.1ú 

8. Neoddel1tcľnou súčasťou tejto zmluvy Je s1tuác1a ako Pt íloha č 1

V Ttenčíne, d11a 

Budúc, oprúvncll)' z vecného btemcna 
Tľenčiansky snmospľávny krnj 

Ing Jai osla v Baška 
p1 cclsecla 
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V. . .. .... . , cl11a „ 

Budúci pov1nt1)' z vecného bternena. 

Dagrnma L1v111ková, 1 Eglyová 
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