
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného breí11en.�1 

čís Io 2017 / l!iff 
(cľaleJ len „zmluvn" v p1blušno111 tvaie) 

uzatvorená pod ľa � l 51 n a nasl Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb medzi týmito zrnluvnýrrn 
st, atrnm, 

Titul, meno a p1 iezvisko: 

Rodné p1 iezv,sko 

T1 vale bytom 

Dátum nat odcrna 

Ľud 111 ila ŠI esa rovn

                                 O l 9 O l Ilava

Rodné číslo· 

Bankové sp0Jen1e p, 

IBAN 

(cľalcj ako „budúci povinnf z vecného bremena'' v p1 íslušnom tvrne) 

a 

Trenčiansky samosprúvny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo· K dolnej stanici 7282/20A, 91 JOJ Trenčín 
zastúpen)' Ing Jaroslav Bc1ška - predseda 
IČO 36126624 
DIČ. 2021613275 
IČ pre DPH 
Bankové spo.1en1e 
IBAN· 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK5 I 81 80 0000 0070 0050 4489 

(cľale1 ako „budúci oprávnenf z vecného bremena" v pt íslušnom tvrne) 

• 1 
f 

(cľale1 spoločne aj ako „zmluvné �trany'' a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v ptíslušnom tvaie) 

Článol, l 
Predmet zmluvy 

Budúci pov111n)1 z vecného biernena Je vlastníkom pozemkov nacháclza.1úc1ch �a v katast1Mnom území 
Ilava, obec Ilava, okres J lava, ktot é sú zapísnné v kntast11 nehnuteľností vedenom Okr esn)'1m úradom 
Ilavn, kntast1álny111 oclbo10111 nnsleclovne. 

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
) 

16,8S 2443 2S06/1 16411 t t.p 5/11S2 0,07 0,42 € 

16,8S 2443 2S06/1 16411 t.t.p. 1/192 0,09 0,50 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t.t p. 5/1152 0,24 1,38 € 

55,48 2443 2506/11 11180 t.t p. 1/192 0,29 1,65 € 

13,77 2443 2506/12 14 op. 5/1152 0,06 0,34 € 

13,77 2443 2506/12 14 op 1/192 0,07 0,41 € 

Spolu 0,82 4,70 € 

(cľnlej len nko „budúc, zaľnžet1)1 pozemok") 



2 Budúci povrnn)' z vecného b1e111ern1 mú zúuJem z11adit vecné b1erneno v p1ospech budúceho 
op1ávneného z vecného b1e11 1ena k budúcemu zaťaženému pozernku, p1 íp Jeho časti vytvo1ene.1 
po1 eal 1začn)'lll geomell 1Ck)'m plánom, na ktorom bude v 1 ámc1 stavby cyklot1 asy real 1zovane.1 
v 1árnc1 proJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyldotrasa v úseku č. 4 
Nemfová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1e.1 stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného 
bi emena, osadená stavba cyklot1 asy pocl Ia situácie, kto1 á tvo1 í pi ílohu č I te1to zmluvy 

3 Účelorn zmluvy je získanie p1ávneho vzťahu k pozernku na zabezpečenie 1eal1zác1e a ucl1žatcľnost1 
p10Jektu „Zlepšenie cyklbtickej intra.;trnktúry v TSK" - cyklotra5.a v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1edkladaného v rámci Ope1ačného p1og1a111u IROP Realizácia 
p1 o.1ektu �poč íva vo vybudovaní a pi evúdLkovaní stavby vo ve1 eJ nom záu.11ne, kto1 CJ stavebníkom 
bude budúci op1ávnen)' z vecného b1emena a ud1žateľnosť p101ektu spočíva v Jeho ud1žaní po dobu 
piatich (5) 1 okov od ľ111ančného ukončenia p1 oje k tu 

4 Budúci povmný z vecného b1emena a budúci op1ávnen)' z vecného bremena sn touto zmluvou 
zav8ZUJÚ, že po spi esnení zábe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci Laťaženi1 pozemok 
uveclen)' v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacľalej �účasťou stavby „Zlep;enie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklot1 a5,a , úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 1ozhod11ut1a na p1edrnetnú stavbu (1esp Jednotlivú etapu stavby), v súktde 
s po1caJ17ačn)1m geomet11ck)1m plánom uzatvo11a zmluvu o ?riadení vecného b1emena na budúci 
zat ažen)1 pozemok uveclen)' v bode I tohto člúnku te1to zmluvy. p1 íp Jeho časť vytvo1enú nov)1m 
geomet11cki1m plúnom 

5 Zmluvou o z11adení vecného b1emcna budúci povmný z vecného bremena znad1 v ptospech 
budúceho op1ávneného z vecného btemena vecné b1emeno spočíva,1úce v pov111nost1 budúceho 
povmného z vecného b1 cmena ako vlastníkn budúceho znťnženého pozemku 

8) st1 piet nn budúcom zat 8Ženom pozcrnku prú vo budúceho opt ávneného z vecného bt emena na
V)'St8vbu a u11 11estnente stavby „Zlepšenie cyklistickej infra�trnktúry v TSK" - cyldotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v 1ozs8hu, v akom bude po z1e8Itzovaní
�t8vby vy 711ačemí 118 po1eal1zač11011 1 geometrickom plúnc, vyhotovenie ktotého Z8bezpečí
bud úct opt ávnený z vecného b1 erne1rn,

b) st1p1eľ pteváclzkova111e, užív8111e, úcl1žbu, opt8VY, tekonšttukciu, 111ocletn1zác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce 8 za t)'lll účelom st1p1eť p1ávo p1echodu a p1epzdu zamestnancov a voLtdtel
budúceho opt ávneného z vecného bi emena, p1 íp zamcstn8ncov 8 voz1d ie l 11 í 111 u1 čcne1
orga111zác1e

6 Budúce vecné b1cmeno bude spo,1ené s vlastníctvom 11ehnuteľ11ost1 - budúceho zaťa2:eného pozemku, 
p1 íp ,1cho č8st1 vytvo1c11e1 geomet1 ick)1m plúnom, kto1é spolu s vl8stníctvom prechúdza na 
1rndobúdate ľa, t J povtnll)'ll 1 z vecného bt ernena Je vl8stnik alebo spol uv lastn íc i budúceho 78ľ8žcného 
pozemku príp ,1eho časti vytvo1 ene,1 geo11 1et11ck)'1m plánom. 

7 Budúce vecné bremeno sa z1 tach na dobu neurčitú 

Člúnok 2 
Náhrada za n iaclenie vecného bremena a �pôsob jej úhrady 

Zrnluvné st18ny S8 dohodli, že vecné bterneno vymedzené v čl I te,1to zmluvy sa zri8di odplatne L8 

.1ednotazovú núluadu vo V)'Ške 4,70 eur(slovorn štyt1 eu1á, 70 centov) za celý p1edmet zmluvy. 

2 Zmluvné strany sc1 dohodli, že budúci opi ávnený z vecného breme1rn Z8platí budúcemu pov111nérnu 
z vecného bteme11c1 .1ed11018zovú náh18clu za vecné b1emeno podľa predchádzajúceho bodu tohto 
článku te,1to zrnluvy bczhotlWO�tn)1m p1cvodorn na účet budúceho pov111ného z vecného b1eme11n n to 
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v lehote clo 30 dni odo cli'ía clo1 učenia 1ozhodnutia o povolení vkladu vecného b1elllena clo katclst1a 
nehnute! ností budúcelllu opu:ívnenélllu z vecného b1elllena 

3 V Zlllysle vyhlášky č. 492/2004 Z z (vyhlúška tvl1111stc1é.tva sp1avocll1vost1 Slovenskej 1epubl1ky o 
stanovení všeobecnej hodnoty ma_1etku) a znaleck)1m posudkolll č 48/2017 vyhotovenýlll znalcolll 
Ing. Laclisbvom Hot ným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblclhov, bola stanovená Jednotná cena za z1 iaderne 
Jedno1azového odplcltného vecného btemena vo V)'ške 5,72 eu1/m2 (slovom: pať eu1, 72 centov). 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnf'ch strán 

Budúci povinný z vecného b1e1llcna I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp. Jeho 
časti vytvo1 enej 11ov)'1m geomet1 ie kým plánom cl za to, že na 110m neviaznu ťai chy vecné b, clllcnú 
záložné pl úva a ani 111é p1 ávne zúvady, o kto1 )'Ch by písomne ne111fo1 moval budúceho opi úvneného 
z vecného b1emena V p1ípade akejkoľvek zúvacly. o ktoteJ nebol budúc, op1ávnený z vecného 
btemena včas upovedolllen)'. zodpovcdú budt'1ci pov1nn)' z vecného b1e111ena za ptípadnú škodu 

2 Budúci pov111ný z vecného b1 emena vyhlasu.1e, 1e k buclúcelllu zaťaženému pozemku nepi eb1eha 
žJadne konanie u not{11 cl, na súde, prípadne na 111olll 01 gáne štátneJ spi ávy, o kto10111 by písolllne 
ne111ťorrnovcll budúceho opi ávneného z vecného bi emena, že úclaJe v p1 edložell)'Ch dokladoch 
o vlastníctve sú spiávne a ptavd1vé, že budúci pov111n)' z vecného btelllena JC identický s osobou
uvedenou v cloklacloch o vlastníctve a Loclpoveclá za to, že už cľalšta osoba nemôže p1ecllož1ť doklad
o tom, aby Jllohla dekla1ovať Jej vlastníctvo. 1cé.p spoluvlastníctvo k buclúcelllu zaťaženélllu
pozemku. Inak budúc, povinný z vecného brernen.i zodpoveclú za škodu, ktorú by v teJto súv1slost1
vznikla budúcemu oprávnenému z vecného b1emena

3. Vyhotoven 1e zlll luvy o znaden í vecného bremena zabezpečí budúci oprúvnen)', z vecného b1 ernena
8 budúci pov111ný z vecného b1 cmena S8 zavi1zu.1e zlllluvu podpísať ú1 adne ove1 cn)'im podpisom
clo 14 dní od do1 učen18 jej náv1 hu Náklady na vyhotovenie geomel1 1ckého plánu ako a1 náklady
118 vklad práva zodpovedajúceho vecnému bi cmcnu uhradí budúci opi úvnen)' z vecného b1 emena.

4. Ak budúci povinný z vecného b1emcna nesplní závazok uzavnet budúcu zmluvu o z11aclené vecného
b1 e1lle1rn na základe ž1adost1 budúceho opi úvneného z vecného b1 ernen.i vykonancJ v súlade s týmto
článkom te,1to zmluvy v lehote clo 14 dní ocl clo1 učenia náv1 hu zmluvy o z1 Jaclení vecného
bt elllena spolu so ž1adoé.ťou bucli'1ceho opi ávnenélw z vecného brelllena o jej uzav1 etie, môže sa
budúci op1ávnený z vecného brelllena domáhať na si'1de aby vyhlásenie vôle budúceho
povinného z vecného b1 emena bolo nahrndené súdnym rozhodnutím

5. Núv1 h na vklad p1úva zodpoveclaJúccho vecnému b1clllenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podú
budúc, opt ávnen)1 z vecného b1 erne1rn.

6 Túto zmluva Je pie budúceho op1úvneného z vecného b1emena, ktOJ)' bude buclúc1rn st8vebníko111 
stavby dokladom vzt ahu k budúcemu zat ažcnému pO?crnku ziko iné p1úvo k pozelllku podľa� 58 
ods 2 v spo1cní s� 139 ods l zúkona č 50/1976 Zb stavcbn)' zákon v znení nesko1ších p1edp1sov 

7 Budúci pov111ný z vecného b1 emena t)'1111to ude ľu 1e budúcemu oprávnenému z vecného b1 emena SVOJ 
súhlas s u1111estnení111, výstavbou a užívaním pozemku špeciť1kovaného v článku I tejto zmluvy 
„Zlep�enie cyklhtickej infraštruktúry Y TSK" - cyklotra�a Y úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad 
Váhom - Ladce, a to v)'1slov11c pre účely úzelllného ko1rnnia, stavebného konania a kolaudačného 
konania stavby cyklotrasy 1e8lizovaneJ v 1úmci tohto p101ektu Za t)'1mto účelom p1enecháva touto 
zmluvou budúcemu oprúvnenérnu z vecného b1ernena, .iko 1 t1etí111 osobám splnornocnen)'l11 alebo 
poveren)'ll1 budúcim opi ávnenýrn z vecného b1 emena, p1 úvo bezodpl.itne užívať budúci zaťažen)'1 

pozemok na 1eal!zúc1u V)1slavby cyklot1asy 1eal1zovaneJ v 1ámc1 p1eclrnetného projektu. 
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8 Budúci povtnn)' z vecného b1emena sa zaväzu1e, že sa až clo okamihu splnellla alebo zún1ku 
všetkých povmností vypl)'VaJ úctch z te1 to zmluvy zdrží akéhokoľvek konan 1a, kto, é by b1 Ún !Io a lebo 
znemožnilo uzatvo1en1e buclúceJ zmluvy o z1iaclení vecného b1emena podľa te1to zmluvy. Budúci 
povmný z vecného biemena sa nJJmä zJv.izu3e, že budúci zaťažen)'1 pozemok nescudzí ttetím osobúm 
an I ho nezaťaží p1 úvom t1 etích osôb akéhokoľvek ch uhu Inak budúci povllln)' z vecného b1emena 
zodpovedú za škodu, kto1 á by po1 ušcním tohto závazku vzrnkla budúcemu opi ávnenému z vecného 
b1emena 

Článok 4 
Zäverečné ustanovenia 

l .  Túto zmluvu možno mcn1t a dopllllť len po p1edchádzajúeom súhlase zmluvn)'1ch st1án, a to 
písomn51m dodatkom poclpísan)1m oboma zmluvnými st1anam1. Budúci povinný z vecného b1emena 
bene na vedomie a súhlasí s t)1111, že v 1úmc1 sp1cs11ovania situovania stavby v tc1éne a cľalš1eho 
stupľía p101ektove1 cloku111entúe1e môže nastať č1astočnf posun zúbe1 u s dopadom na budúci zat ažen)1 
pozemok a V)'meru zúbe1 u Zmluva o z1 iaclení vecného b1 emena bude I ealizovanú pod ľa skutočného 
zúbcru stavby 

2 Zmluva Je vyhotovenú v 4 vyhotovenwch, z kto1e.1 1 vyhotovenie obchží budúci pov,nn)' z vecného 
b1 emcna a 3 vyhotoverna obeli ží budúc, opi úvnen)' z vecného b1 cmcna. 

3. Vzťahy zrnluvn)1ch st1ún založené touto zmluvou, kto1é zmluva V)1slovne neup1avu.1e, sa 11mlw
príslušn51m1 ustanoveniam, Občian�kcho zúkonníka a ostatných platných ptúvnych p1eclp1sov
Slovenske.1 1epubliky.

4 Zmluva nadobúda platnost cliíom podp,�u 7mluvn)'111 11 st1anam1 a účinnosť cli'íom nasleclu1úc1111 
po cln1 JCJ zve1e.1ne111a na webovom sídle budúceho oprúvncného z vecného b1emena v zmysle � 
47a ods I Občianskeho 1áknnníka v �po.1ení s � Sa zúkona č 211/2000 Z.z. o slobodnom p1ístupe 
k 111formác1ám v znení nesko1 ších p1 edp1::,ov 

5 Zmluvné st1 any be1 ú na veclom1e, že plne111c zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povolenie, alebo nenadobudne p1 ávoplatnos( alebo z rného vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1ačovať v stavbe cyklot1asy plánovaneJ v 1ámc1 proJektu „Zlepšenie 
cyklhtickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce. 

6. P1áva a pov111nost1 budúceho povmného z vecného b1emena vypl)'VaJÚcc z teJto zmluvy p1echádzaJÚ
na nasledu_p'.1c1ch p1ávnych nástupcov

7 Zmluvné st1any vyhlasujú, že ich nnluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatv01111 na 
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1est11 a za nápadne nevýhodných poclm1enok, 
zmluvu s1 prečítal1..1e.1 obsahu 1ozumejú a na znak súhlasu .iu poclp1su.1ú. 

8 Neocldel1teľnou súčasťou tejto zmluvy JC �1tuácw ako P, íloha č 1 

V T1enčíne, clf'rn . .... 

Budúci opi ávnený z vecného b1 emen, 
Trenčiansky samospráv, ·aj 

!I ... 
Ing. Jmoslav Bašk,1 

p1 cclseda 

v ., d11a 

Budúci pov111n)' z vecného b1 emena 

Ludmila Slesa1ová, 1. Tu1zovú 
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