
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného Ure11re1nc---------------··--""-

číslo 2017/.(Jd/lb 
(cľalej len „zmluva" v príslušnom tvate) 

uzatvo1ená podľa § 151n a nasl Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
stranami 

Titul, meno a p11ezvisko· 

Rodné pnezvisko: 

Viera Remová 

T1 vale bytom 

Dátum nai oderna 

Rodné číslo· 

Bankové spojenie 

IBAN 

 

(cľaleJ ako ,,budúci povinný z vecného bremena" v plÍslušnom tvme) 

a 

Trenčiansky samosprávny kra.i so sídlom v Trenčíne 
Sídlo. K clolneJ stanici 7282/20A, 911 O I Trenčín 
zastúpený· Ing. Jaroslav Baška - p1edsecla 
IČO· 36126624 
DIČ. 
IČ pre DPH 
Bankové spoJerne 
IBAN 

2021613275 
nie je platiteľom DPH 
Štátna poklaclrnca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

( cľalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v p1 íslušnom tvai e) 
(cťalej spoločne aJ ako „zmluvné strany'' a_1ednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúc, pov111ný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJúc1ch sa v ka tas ti álnom území
Ilava, obec Ilava, ok1 es Ilava, ktoré sú zapísané v katasll i nehnuteľností vedenom Ok1 esn)'1m ú1 a dom
Ilava, katastl álnym oc\bo1 om nasledovne·

Predpokladaný 
č. listu č. EKN Výmera Druh 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 pôdy 
Podiel výmera celkom 

situácie/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 € 
(cľalej Jen ako „budúci zaťažen)'r pozemok") 

2 Budúci pov111ný z vecného bremena má záuJem zriadiť vecné bi emeno v prospech budúceho 
oprávneného z vecného b1 emena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvo1 eneJ 



po real izačn)'m geomet11ckýrn plánom, na kt01 orn bude v I ámci stavby cyklotiasy realizovaneJ 
v rámci p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kt01eJ stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného 
b1e111ena, osadená stavba cyklotiasy podľa s1tuác1e, ktorá tvorí p1 ílohu č. 1 tejto zmluvy 

3 Účelom zmluvy 1e získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1ealizácie a udržateľnosti 
p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v I ámci Ope1 ačného p1 ogt amu I RO P. Real izác ta 
projektu spočíva vo vybudovaní a p1eváclzkovaní stavby vo ve1e.1norn záupne, ktorej stavebníkom 
bude budúci oprávnený z vecného btemena a udržateľnosť ptojektu spočíva v Jeho ud1žaní po dobu 
piatich (5) tokov od finančného ukončenia proJektu 

4. Budúci povmný z vecného b1 ernena a budúci opi ávnený z vecného b1 emena sa touto zmluvou
zavazujú, že po spresnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' pozemok
uvedený v bode I tohto článku te1to zmluvy bude nacľaleJ súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po
vydaní kolaudačného 1ozhoclnut1a na predmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade
s po, eal 1začn)1m geomet11ekýrn plánom uzatvo11a zmluvu o znadení vecného bremena na bud úct
zaťažel1)' pozemok uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy, p1 íp Jeho časť vytvorenú 110V)'ll1
geometnckým plánom

5 Zmluvou o znac\ení vecného bremena budúc, povmný z vecného btemena zriadi v p1ospech 
budúceho opi ávneného z vecného b1 ernena vecné b1 emeno spočívajúce v pov111nost1 budúceho 
povmného z vecného b1cmena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku. 

a) st, pieť na budúcom zaťaženom pozemku prú vo budúceho op1ávneného z vecného b1emena na
výstavbu a um1estnen1e stavby „Zlep�enie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotra�a
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Lacke v 10zsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačená na po, ea ltzačnom geornet11ckorn pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci oprávnený z vecného b1 emena,

b) strpieť p1evádzkovan1e, užívanie, údtžbu, opravy, 1ekonštrukciu, rnode1111zác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tým účelom stt pieť právo pt echodu a prepzdu zamestnancov a voz1d1el
budúceho opi ávneného z vecného b1 emena, príp zamestnancov a voz1cl 1el ním u1 čeneJ
orga111zác1e

6. Budúce vecné b1emeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku,
príp Jeho čast, vytvo1enej geo111et1 1ck)1tn plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1echáclza na
nadobúdateľa, t J. pov111n)1111 z vecného b1emena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, príp Jeho časti vytvoreneJ geometnck)1m plánom.

7. Budúce vecné b1 emeno sa z11ach na dobu neurč 1tú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné stiany sa dohodli, že vecné b1emcno vymedzené v čl 1 teJto zmluvy sa z1 1adi odplatne za
Jednornzovú náh1aclu vo výške 18,81 eur(slovom osemnásť eur, 81 centov) za celý p1edmet zmluvy

2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci op1ávnen)' z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému 
z vecného b1 emena Jednorazovú náht a clu za vecné bremeno pod ľa predcháclzaJ úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)'lll p1 evodom na účet budúceho pov111ného z vecného b1 emena a to 
v lehote clo 30 dní odo diía cloručen 1a I ozhodnutta o povolení vkladu vecného bt emena clo katast1 a 
nehnuteľností budúcemu op1ávnenému z vecného bremena. 
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3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z (vyhlášlrn fV11n1ste1stva sp1avocll1vost1 SlovenskeJ 1epubliky o
stanovení všeobecnej hodnoty 111a_1etku) a zna ledjm posudkom č. 48/201 7 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Hoľ11)'111, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znacle111e
Jedno1 azového odplatného vecného b1 emena vo výške 5, 72 cur/m2 (slovom· pať eur, 72 centov)

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci povmný z vecného bremena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, p1 íp. Jeho
časti vytvo1 enej novým geo111etnck)1111 plánom a za to, že na 110111 neviaznu ťarchy, vecné b1emeni1,
záložné práva a am mé p1ávne závady, o kto1 ých by písomne nem formoval budúceho op1ávneného
z vecného bremena. V p1 ípade ake_1koľvek závady, o kto1eJ nebol budúci oprávnený z vecného
b1emena včas upoveclomen)', zodpovedá budúci povinn)' z vecného bremena za prípadnú škodu.

2 Budúci povinný z vecného b1 emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepi eb1eha 
žiadne kona111e u notá1 a, na súde, prípadne na mom orgáne štátneJ spi ávy, o kto10111 by písomne 
neinformoval budúceho op, ávneného z vecného b1 ernena, že údaje v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú spt ávne a p1 avd1vé, že bud úct povinný z vecného bt ernena Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zoclpoveclú za to, že už cľa lšia osoba nemôže p1 ecl ložiť dok lad
o tom, aby mohla cleklaiovať jej vlastníctvo, 1esp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak bud úct povmný z vecného bt emena zoclpoveclú za škodu, ktorá by v teJto súvislosti
vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného bremena

3 Vyhotovenie zmluvy o znadení vecného b1emena zabezpečí budúci oprávnen)' z vecného bremena 
a budúci povinll)' z vecného btemena sa zavázuje zmluvu podpísať úradne ove1en)1m podpisom 
clo 14 dní od cl01 učenia jej núv1 hu Náklady na vyhotovenie geometrického plúnu ako aj núklacly 
na vklad prúva zoclpoveclaJúceho vecnému bremenu uh1 adí budúci opi ávnený z vecného bremena 

4. Ak budúci povinný z vecného bremena nesplní záväzok uzav1 ieť budúcu zmluvu o z11aclené vecného
b1 emena na základe žwdosti budúceho oprávneného z vecného b1 emena vykonaneJ v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od clo1učenia náv1hu zmluvy o zriadení vecného
bremena spolu so žiaclost ou budúceho oprávneného z vecného bremena o jej uzavretie, môže sa
budúci oprávnený z vecného bremena clomúhať na súde, aby vyh lúsen 1e vôle budúceho
povinného z vecného bremena bolo nahradené súdnym 10zhoclnutím

5 Náv1h na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému btemenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci opt ávnený z vecného bremena. 

6. Táto zmluva Je p1e budúceho op1ávneného z vecného bremena, kto1ý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé pt ávo k pozemku pod ľa § 5 8
ods 2 v spo_1ení s§ 139 ods 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení nesko1ších predpisov.

7 Budúci povmný z vecného b1 emena týmto udeľuje budúcemu opt ávnenému z vecného bt ernena SVOJ 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku I 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 
kona111a stavby cyklot1asy 1eahzovaneJ v rúmct tohto projektu Za tfmto účelom prenecháva touto 
zmluvou budúcemu oprávnenému z vecného b1 ernena, ako 1 t1 etírn osobám splnomocnenfm alebo 
povereným budúcim oprávneným z vecného btemena, p1ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)' 
pozemok na 1 eahzácrn výstavby cyklotrasy realtzovaneJ v 1ámc1 predmetného p1 ojektu. 

8. Budúci povinný z vecného bremena sa zavazuJe, že sa až clo okamihu splne111a alebo zá111ku
všetk),ch povmností vyplývajúcich z te_1to zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bt ánrlo alebo
znemožnilo uzatvore111e budúcej zmluvy o znaclení vecného b1emena podľa tejto zmluvy Budúci
povinný z vecného bremena sa najma zaväzuje, že budúci zat'ažell)' pozemok nescuclzí t1etím osobám
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ani ho nezaťaží právom t1etích osôb akéhokoľvek druhu Inak budúci povmný z vecného b1emena 
zodpovedá za škodu, kto1 á by pot ušením tohto záväzku vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného 
b1emena. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po predchádzaJúcom súhlase zmluvn)1ch silán, a to
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvn)1m1 stranami Budúci povmný z vecného bremena
bene na vedomie a súhlasí s 1)1111, že v 1ámci sp1esi 1ovanta s1tuovan1a stavby v teréne a cľalš1eho
stuptfa p1 o.1ektove.1 dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun záberu s dopadom na budúci zaťažen)'
pozemok a výmeru zábe1u Zmluva o znadení vecného b1emena bude realizovaná podľa skutočného
záberu stavby.

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovernach, z ktoteJ 1 vyhotovenie obchží budúci povmný z vecného 
b1emena a 3 vyhotove111a obchží budúci op1ávnený z vecného b1emena 

3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neup1avu.1e, sa nad1a 
p1 íslušn)1mi u�tanoveniam1 Občianskeho zákonníka a ostatných platných ptávnych p1edp1sov 
SlovenskeJ I epubl1ky 

4. Zmluva nadobúda platnost d1'iom podpisu zmluvn)'l1 1t st1ana11 11 a úč111nosť d110m nasleclu.1úc1m
po d111 JeJ zve1 e.inema na webovom �íclle budúceho opt ávneného z vecného bt emena v zmysle �
4 7a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č. 211 /2000 Z z. o slobodnom plÍstupe
k mťormác1ám v znení neskorších p1edp1sov.

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povolemc, alebo nenadobudne pt ávoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo poktačovať v stavbe cyklotrasy plánovaneJ v 1ámc1 ptoJektu „Zlep�enie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce. 

6. Práva a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývaJÚce z tejto zmluvy p1echádzaJÚ
na nasleduJúcich p1ávnych nástupcov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvoril, na
základe ich slobodne.1 vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvu si p1ečítal1,.1ej obsahu 1ozu11 1ejú a na znak súhlasu .iu podp1suJÚ.

8 Neoddeliteľnou súčasťou te.1to zmluvy je s1tuácw ako Príloha č. 1 

V T1enčíne, clúa . . . ... v . .. .. ... , clt"ta . . ... . .... .. . 

Budúci oprávnený z vecné! o bremena. Budúci povmný z vecného b1emena. 
Trenčiansky samo 

ľ ... . ...... . 

Ing Jaioslav Baška 
p1 ec\sec\a 
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