
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v, 1 2017/ tJrJf]J>CIS O ....... · 

(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvme) 

uzatvo1 ená podľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
sttanamľ 

Titul, meno a pnezv1sko· 

Rodné pnezv1sko. 

Trvale bytom· 

Martina Švančarová 

 

                                  019 01 Ilava  

Dátum nm ode111a · 

Rodné číslo· 

Bankové spojenie· 

IBAN: 

( cľaleJ ako „budúci povinný z vecného bremena" v pt íslušnom tva1 e) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 O I Trenčín 
zastúpený. Ing Jat oslav Baška - predseda 
IČO. 36126624 
DIČ. 2021613275 
IČ pte DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN 

nie je platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľaleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
( cľalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zm luvná strana" v príslušnom tvm e) 

Článok t 
Predmet zmluvy 

1. Budúci pov111ný z vecného btemena Je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katast1álnom území
Ilava, obec Ilava, oki es Ilava, kto1 é sú zapísané v katastn nehnuteľností vedenom Okresn)'lll út adorn
Ilava, katastt álnym oclbo10111 nasledovne:

Predpokladaný 
č. listu č. El<N 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. 11/1152 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 op 11/1152 0,13 0,75 € 

Spolu 0,82 4,70 €
(cľalej len ako „budúci zaťažený pozemok··) 



2 Budúci povmný z vecného bremena má záuJem znad iť vecné bremeno v p1 os pech budúceho 
op1ávneného z vecného b1ernena k budúcemu zaťaženému pozemku, p!Íp. Jeho časti vytvo1eneJ 
pot ealtzačn)1m geometnckým plánom, na ktorom bude v tárnci stavby cyklotrasy realtzovane.1 
v rámci p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1eJ stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného 
bremena, osadená stavba cyklotrasy pod ľa sttuácte, ktorá tvotÍ plÍlohu č l teJto zmluvy. 

3. Účelom zmluvy je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie tealizácie a ucl1žateľnosti
p1ojektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, predkladaného v rámci Operačného p1ogra111u IROP. Realizácia
proJektu spočíva vo vybudovaní a p1evádzkovaní stavby vo veteJnom záuJme, ktoreJ stavebníkom
bude budúci opi ávnený z vecného bremena a uc\ržateľnosť pi ojektu spočíva v Jeho uchžaní po dobu
piatich (5) rokov od ťtnančného ukončenia projektu

4. Budúci povmný z vecného bremena a budúci opiávnený z vecného bremena sa touto zmluvou
zavazuJ ú, že po spi es není zábe1 u budúceho zat aženého pozemku, ak budúci zaťažen)1 pozemok
uvedený v bode 1. 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 1ozhodnut1a na p1edmetnú stavbu (resp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade
s porealizačn)1m geometnckým plánom uzatvona zmluvu o znadení vecného bremena na budúci
zaťažen)1 pozemok uveden)1 v bode l tohto článku tejto zmluvy, príp jeho časť vytvo1enú nOV)1t11 

geometl 1ckým plánom.

5. Zmluvou o znadení vecného b1ernena budúci pov111ný z vecného bremena zriadi v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívap'.1ce v povmnost1 budúceho
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho oprávneného z vecného b1 crnena na
výstavbu a urn1estnerne stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačená na potealizačnom geomet1 ickom pláne, vyhotovenie kto1ého zabezpečí
budúci op1ávnený z vecného b1emena,

b) st1 pieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, 1 ekonšt1 ukciu, moclern 1zác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tým účelom st1pieť ptávo ptechoclu a preJazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho op1ávneného z vecného biernena, príp. zamestnancov a vozidiel ním u1čene.1
01 ganizác1e.

6. Budúce vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku,
p1 íp . .ieho časti vytvot enej geomet1 ick)1m plánom, kto1é spolu s vlastníctvom prechádza na
nadobúdateľa, tJ povlllným z vecného btemena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, p1 íp jeho časti vytvot enej geornett 1ck)'1m plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa z11ad1 na dobu neu1č1tú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strany sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl l tejto zmluvy sa zriadi odplatne za 
Jednorazovú náhradu vo výške 4,70 eur (slovom štyri eu1á, 70 centov) za celý predmet zmluvy 

2 Zmluvné stiany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného b1 emena zaplatí budúcemu povl!lnérnu 
z vecného bi emena Jednorazovú náhradu za vecné bi erneno pod ľa preclchádza..1úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)1m p1 evoclom na účet budúceho povinného z vecného bremena a to 
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v lehote do 30 dní odo d(ia doručenia 1ozhodnutia o povolení vkladu vecného b1e111ena clo katast1a 
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného bternena 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška M111iste1stva sp1avodlivosti Slovenskej iepubhky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck)1m posudkom č. 48/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za znaderne
Jednorazového odplatného vecného b1emena vo výške 5,72 eur/rn2 (slovom: pať eu1, 72 centov)

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Budúci povmný z vecného b1emena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, plÍp Jeho 
časti vytvorenej noV)'l11 geornetrick)'l11 plánom a za to, že na 110111 neviaznu ťarchy, vecné bremená, 
záložné p1áva a am mé p1ávne závady, o kto1ých by písomne ne111formoval budúceho op1ávneného 
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady, o ktoteJ nebol budúci op1ávnený z vecného 
bremena včas upovedomený, zodpovedá budúci pov11mý z vecného bremena za p1 ípaclnú škodu 

2. Budúci povmný z vecného b1emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha
žiadne konarne u notáia, na súde, p1 ípadne na 1110m orgáne štátneJ spi ávy, o ktorom by písomne
ne111ťormoval budúceho op1ávneného z vecného b1emena, že údaje v p1edložených dokladoch
o vlastníctve sú sp1ávne a p1avd1vé, že budúci pov111ný z vecného bremena Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom, aby mohla deklaiovať je.1 vlastníctvo, resp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci pov111ný z vecného b1emena zodpovedá za škodu, ktmá by v teJto súvislosti
vzmkla budúcemu opt ávnenému z vecného bremena

3. Vyhotoveme zmluvy o zriadení vecného b1 emena zabezpečí budúci opi ávnený z vecného bremena
a budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zmluvu podpísať úradne ove1eným podpisom
clo 14 dní od doručenia jej návrhu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady
na vklad p1 áva zoclpovedaJÚceho vecnému bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bremena

4. Ak budúci povinn)' z vecného b1emena nesplní záväzok uzav1 ieť budúcu zmluvu o zriadené vecného
b1 emena na základe žiadosti budúceho op1ávneného z vecného bremena vykonane.1 v súlade s týmto
článkom te_1to zrn luvy v lehote do 14 dní od cloručen ia návrhu zmluvy o zliaclen í vecného
bt emena spolu so žiadosťou budúceho opi ávneného z vecného bi ernena o jej uzavretie, môže sa
budúci opi ávnený z vecného bremena domáhať na súde, aby vyh láserne vôle budúceho
povrnného z vecného bremena bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Návrh na vklad p1áva zodpovedaJúceho vecnému bremenu do katast1 a nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci op1ávnený z vecného b1emena.

6. Táto zmluva Je p1e budúceho op1ávneného z vecného b1emena, kto1ý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako iné p1ávo k pozemku podľa § 58
ods. 2 v spojení s§ 139 ods I zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších p1edp1sov.

7. Budúci povmný z vecného bremena t)1111to ucleľu.1e budúcemu opi ávnenému z vecného bremena SVOJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1f1kovaného v článku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V)1slovne pre účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
kona111a stavby cyklotrasy 1 ealizovaneJ v rámci tohto proJ ektu. Za t)1mto účelom p1 enecháva touto
zmluvou budúcemu opi ávnenému z vecného bremena, ako 1 t1 etím osobám splnomocneným alebo
povereným budúcim op1ávnený111 z vecného bremena, p1ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'
pozemok na realizáciu výstavby cyklotiasy 1ealizovaneJ v 1ámc1 predmetného projektu.
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8 Budúci povrnný z vecného b1eme1rn sa zavazuje, že sa až do okamihu splnema alebo zániku 
všetk)rch povinností vyplývaJúc1ch z te_Jto zmluvy zd1ží akéhokoľvek konania, kto1é by bránilo alebo 
znemožmlo uzatvo1c111e budúcej zmluvy o znadení vecného b1emena podľa tejto zmluvy Budúci 
povmn)' z vecného bremena sa naJma zavrizuJe, že budúci zaťažen)' pozemok nescudzí tretím osobám 
ani ho nezaťaží p1ávom ttetích osôb akéhokoľvek d1uhu. Inak budúci povmný z vecného b1emcna 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného 
b1emena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno rne111ť a doplrnť len po p1edchádzajúcorn súhlase zmluvných st1án, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stianam1. Budúci povmný z vecného b, emena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v 1ámc1 sp1esi1ovania situova111a stavby v te1éne a cľalš1cho 
stupť1a projektove1 dokumentácie môže nastať č1astočnf posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažen)' 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o znadení vecného b1emena bude 1ealizovaná podľa skutočného 
zábe1 u stavby. 

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotove111ach, z ktorej 1 vyhotove111e obcltží budúci povmný z vecného
b1emena a 3 vyhotove111a obdtží budúci oprávnený z vecného bremena.

3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, kto1é zmluva výslovne neup1avu.1e, sa t 1acl1a 
p1 íslušn)1mi ustanoveniam, Občianskeho zákonníka a ostatných platných p1ávnych p1edp1sov 
SlovenskeJ republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť dťíom podpisu zmluvnfm1 stranami a účinnosť dťíom nasleduJúc1m 
po d111 Jej zve1e.1ne111a na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného b1emena v zmysle � 
4 7a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spoJení s § Sa zákona č 211 /2000 Z.z o slobodnom prístupe 
k 111formác1ám v znení nesk01ších p1edp1sov 

5. Zmluvné stiany berú na veclom1e, že plne111e zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povolenie, alebo nenadobudne p, ávoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v 1ámci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce

6. P1áva a povrnnostl budúceho povmného z vecného b1emena vyplývajúce z teJto zmluvy prechádzaJÚ
na nasledujúcich piávnych nástupcov

7 Zmluvné st1any vyhlasujú že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvo1 iii na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvo1ená v ties111 a za nápadne nev)1l 10dn)1ch podmienok, 
zmluvu s1 prečítali, Jej obsahu rozume.11'1 a na znak súhlasu JU podpisujú 

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situácia ako P, íloha č l. 

V T1enčíne, d(ia . .

Budúci oprávnený z vecné o 
Trenčiansky samos) vny kraj 

Ing 
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..., cli'ía . 

Budúci povmný z vecného biemena 

Martina Švanča, ová, r Tu, zová 
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