
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 201 

(cľalej len „zmluva" v pi íslušnom tvme) 

uzatvorená podľa � 151 n a nasl Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmJto zmluvnS1m1 
st1anami 

Titul, meno a pi iezvisko: 

Rodné pnezvisko· 

Ti vale bytom: 

Dátum naiodcma· 

Rodné číslo· 

Bankové spo.1enie 

IBAN 

Jura.i Poruban 

P01 uban 

. O 18 41 Dub111ca nad Váhom 

( cľa lej ako „budúci povinný z vecného bremena" v pdslušnom tvai e) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K clolne.1 stanici 7282/20A, 911 01 Tienčín 
zastúpenS1• Ing. Jaroslav Baška - piedsecla 
IČO 36126624 
DIČ 
IČ pie DPH 
Bankové spojenie: 
IBAN. 

2021613275 
nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

( cľa leJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(cľalej spoločne aJ ako „zmluvné strany" a_1ednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvaie) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci pov111ný z vecného bi emena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJúcich sa v katasti álnom území 
Dubnica nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, okies Ilava, ktoié sú zapísané v kntast1i nehnuteľností 
vedenom Oki esným úradom Ilava, katastrálnym odboi 0111 nasledovne. 

Predpokladaný 
č. listu č. El<N Výmera 

Podielová Cena 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera celkom 

situácie/m2 záberu/m2 (6,41 (/m2
)

354,15 4833 741/181 8095 orná pôda 1/12 29,51 189,18 € 

(cľale.1 len ako, budúci zaťaženS1 pozemok") 



2 Budúci pov111n51 z vecného bremena mú zauJem z1 iacl1ť vecné bremeno v p1ospech budúceho 
opi úvneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, p1 íp. Jeho časti vytvoreneJ 
po1 eal izačn51111 geornet11cký111 plánom, na ktorom bude v I úmc1 stavby cyklot1 asy 1 ealizovanc.1 
v rúmc1 proJektu „Zlepšenie cyklhtickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1ej stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného 
bremena, osadenú stavba cyklotiasy podľa s1tuác1e, kto1ú tvot í pt ílohu č. 1 te1to zmluvy 

3. Účelom zmluvy je získanie prúvneho vzt ahu k pozemku na zabezpečenie 1ealizúc1e a ud1žateľno5,ti
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, ptedkladaného v uímci Operačného p1og1amu IROP. Realizúc1a
projektu spočíva vo vybudovaní a pt evúdzkovaní stavby vo vet eJnom zúuJme, ktoreJ stavebníkom
bude budúci opt úvnen51 z vecného bremena a udržate ľnosť pt oJektu spočíva v Jeho uch žaní po dobu
piatich (5) 10kov od finančného ukončenia projektu

4. Budúci pov111ný z vecného bremena a budúci op1ávnen51 z vecného btemena sa touto zmluvou
zavazuJ ú, že po spresnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen51 pozemok
uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacľale_1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po
vydaní kolaudačného I ozhodnut1a na pt edmctnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade
s pot ea l 1začn5'111 geomet11ckým plúnom uzatvona zmluvu o znadení vecného b1 emena na budúci
zaľažen51 pozemok uveden51 v bode I tohto článku te_1to zmluvy, pt íp. Jeho časť vytvorenú nov51111
geomet11ckým plánom

5 Zmluvou o z1 iadení vecného b1 emena budúci povmný z vecného bremena znadi v pl ospech 
budúceho op1ávneného z vecného b1ernena vecné b1emeno spočívajúce v povmnost1 budúceho 
pov111ného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku: 

a) st1 p1eť na budúcom zaťaženom pozemku pt úvo budúceho oprúvneného z vecného b1 ernena na
V)'stavbu a u1111estnen1e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v tozsahu, v akom bude po z1eal1zovaní
stavby vyznačenú na pot ea l 1začno111 geomet1 tckom pláne, vyhotoven 1e ktorého zabezpečí
budúci opi úvnený z vecného bremena,

b) strpieť pt evác\zkovan 1e, užívan 1e, úd I žbu, opt avy, 1 ekonšt1 ukc tu, mode1 n 1záci u stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nem�ová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tfm účelom st1p1eť ptúvo p1echoclu a preJazdu zamestnancov a voz1d1el
budúceho opi ávneného z vecného bt emena, pl íp. zamestnancov a voz1d1el nim u1 čeneJ
01 gan1zác1e.

6. Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku,
pt íp. jeho časti vytvo1ene.1 geometr1ck51m plánom, kt01é spolu s vlastníctvom prechúdza na
nadobúdateľa, t J pov111ným z vecného b1emena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, pt íp _1eho časti vytvo1 eneJ geo111et11ck51m plánom.

7 Budúce vecné b1emeno sa Zllad1 na dobu 11eu1čitú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné sttany sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl. 1 teJto zmluvy sa zr1ad1 odplatne za
Jedn01 azovú náhradu vo výške 189, 18 eur (slovom· .1eclnostoosemdesiatclevať eu1, 18 centov) za celý
predmet zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že bud úct opt ávnen51 z vecného bremena zaplatí budúcemu pov111nému
z vecného bi emena .1eclnorazovú núh1 a clu za vecné bremeno pod ľa preclcháclzaJ úceho bodu tohto
článku tejto zmluvy bezhotovostnfm p1evoclo111 na účet budúceho pov111ného z vecného bremena a to
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v lehote clo 30 dní odo d11a doručenia 1ozhoclnutin o povolení vkladu vecného b1emenn clo kntnst1a 
nehnuteľností budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena. 

3. V zmysle vyhlášky č 492/2004 Z z. (vyhláška M1111ste1stvn spravocll1vosti Slovenske.1 1epubl1ky o
stanovení všeobecnej hodnoty n1a.1etku) a znaleck)1111 posudkom č. 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 9 l 3 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za zi taderne
Jednorazového odplatného vecného b1emena vo výške 6,41 ew/1112 (slovom: šesť eu1, 41 centov)

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvnfch strán 

Budúci povmný z vecného bi emena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pt íp. Jeho 
časti vytvoi eneJ nov)1111 geometi idjm plánom n za to, že na 110111 nevwznu ľni chy, vecné b1 emená 
záložné pi áva a arn mé pt ávne závady, o kt01 )ich by písomne ne111formoval budúceho opi ávneného 
z vecného b1emena V pi ípacle ake.1koľvek závady, o kto1e.1 nebol budúci op1ávnen)1 z vecného 
bicmena včas upovedomen)1 zodpovedá budúci povinný z vecného b1emena za plÍpaclnú škodu 

2 Budúci pov1nn)' z vecného b1 emena vyhlasuje, že k budúcemu zat aženému pozemku nepi eb1eha 
žiadne koname u notá1 a, na súde, pi ípadne na mom 01 gáne štátne.1 spi ávy, o kto1 om by písomne 
ne111f'onnoval budúceho opt ávneného z vecného b1 cmena, že úcla.1e v p1 eclložen)'Ch dokladoch 
o vlastníctve sú sp1ávne a p1nvcl1vé, že budúci pov1nn)1 z vecného b1emenn Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšta osoba nemôže preclložtť doklad
o tom, aby mohla dekla1ovať jej vlastníctvo, 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povinný z vecného b1emena zodpovedá za škodu, kto1á by v teJto súv1slost1
vznikla budúcemu opuívnenému z vecného b1 emena

3. Vyhotovenie zmluvy o zriaclen í vecného bt emena zabezpečí budúci opt ávnený z vecného bremena
a budúci povinn)1 z vecného b1crnena sa zavctzuje zmluvu podpísať úradne ove1en)1 lll podpisom
clo 14 dní od do, učenia jej náv1 hu Náklady na vyhotovenie geomet11ckého plánu ako a.1 náklady
na vklad pt áva zodpoveclaJúceho vecnému bremenu uh1 aclí budúci opt ávnený z vecného bremena

4. Ak budúci pov111ný z vecného b1emena nesplní závazok uzavrieť budúcu zmluvu o z1 tadené vecného
b1 emena na základe ž1adost1 budúceho oprávneného z vecného bremena vykonane.1 v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od doručenia náv1hu zmluvy o z11aclení vecného
bremena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného b1emena o jeJ uzav1etie, môže sa
budúci op1ávnen)1 z vecného b1e111ena domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho
povmného z vecného bt emena bolo nahrnclené súdnym 1 ozhoclnut ím.

5 Návrh na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému b1emenu clo katast1a nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci op1ávnený z vecného bremena 

6 Táto zmluva Je pt e budúceho opt ávneného z vecného b1 emena, kto1 ý bude buclúc1111 stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako 111é p1ávo k pozemku podľa � 58 
ods. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon v znení nesko1 ších p1eclp1sov 

7. Budúci povinný z vecného b1emena týmto ucleľu.1e budúcemu op1ávnenému z vecného bremena svo.1
súhlas s umiestnením, výstc1vbou a užívc1ním pozemku špec1ť1kovaného v článku I tejto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSKH - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V)1S lovne pt e účely územného konania. stavebného konania a kolaudačného
konanta stavby cyklotiasy 1 ealizovaneJ v rámci tohto pt o.1ektu Za t)1mto účelom pt enecháva touto
zmluvou budúcemu opt ávnenému z vecného bremena, ako 1 tt etím osobám splnomocnen)1m alebo
pove1 enýrn budúc1rn opt ávneným z vecného b1 ernena, pt ávo bezodplatne užívať budúc I zaťažen)1 

pozemok na 1 ea lizáctu výstavby cyklot1 asy 1 ealtzovaneJ v 1 árnc1 pt edmetného pi OJektu
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8 Budúci povinný z vecného bternena sa zaväzuje, že sa až do okmrnhu splnerna alebo zániku 
všetk)1ch povtnností vypl)1VaJÚCtch z te1to zmluvy zcl1ží akéhokoľvek konania. kto1é by b1ánilo alebo 
znemožnlio uzatvo1en1e buclúce_1 zmluvy o z1 iaclení vecného b1e111ena podľa te_1to zmluvy. Budúci 
povtnn)1 z vecného b1e111ena sa na_pná zavazu_1e, že budúci zaťažen)°1 pozemok ncscuclzí ttetím osobám 
ani ho nezaťaží pt ávom tretích osôb akéhokoľvek druhu. lnak budúci povinný z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, kt01 á by porušením tohto záväzku vz111kla budúcemu opt ávnenému z vecného 
bt emena 

Člúnok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno 111e111ť a clopln1ť len po p1eclcháclzaji'.1co111 súhlase zmluvn)°1ch st1án. a to
písomným doclatkom podpísaným obonrn zmluvn)11111 st1anami. Budúci povmn)' z vecného b1ernena
be1 te na vcclo1111e a súhlasí s t)1111, že v 1árnc1 sp1csi\ovan1a situovama stavby v teténe a cľalšieho
stup11a prn1ektove.1 cloku111entác1e môže nastať č1astočn)1 posun zábe1u s dopadom na budl'.1c1 zaľažen:,',
pozemok n výme1u záberu Zmluva o Zlléldení vecného b1ernena bude renl1zovnná podľn skutočného
záberu stavby

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovernach, z kt01e.1 l vyhotove111e obchží budúci pov111ný z vecného
bt emena a 3 vyhotovenia obclt ží bud úct opi ávnen)' z vecného bremena.

3. Vzťahy zmluvn)1ch sttán založené touto zmluvou, kto1é zmluva V)'Slovne neup1avuJe .. sa I tadta
p1 íslušn)°1111i ustanoveniami Občianskeho zákonníka c1 ostatných platných piávnych predpisov
SlovenskeJ iepubltky

4 Zmluva nadobúda platnosť cli\om podpisu zrnluvn)1mi st1 anarn1 a účinnosť di\0111 nasleclu1úc1111 
po dni _1e.1 zve1 eJ nenta na webovom sídle budúceho opt ávneného z vecného bremena v zmysle � 
47a ods I Občianskeho zákonníka v spojení s � Sa zákona č 211/2000 Z z  o slobodnom p1ístupe 
k mformác1ám v znení neskoi ších p1 edp1sov. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v p!Ípade, ak nebude vydané
stavebné povole111e, alebo nenadobudne právoplatnosť, alebo z iného vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pok1ačovaľ v stavbe cyklottasy plánovanej v rámci projektu „Zlepšenie
cyklistickej inťra�truktírr�' v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce.

6 Ptáva a povinnosti budúceho povinného z vecného biemena vypl5,va.1úce z te_1to zmluvy p1echáclzaJÚ 
na nasledu_1úc1ch p1ávnych nástupcov 

7. Zmluvné st1any vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie .ie obmedzená, túto zmluvu uzatvo1Ii1 na
záklncle ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvoiená v tiesni a za nápndne nevýhodných podmienok,
zmluvu s1 prečítal1,_1ej obsahu rozumejú a na znak súhlasu JU poclp1su.1ú

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situácia ako Príloha č. 

V T1enčíne, cl11a .1 .1 .APR. 207 

Budúci oprávnený z vecného, b_1;er\1_e'1ľa: 
Trenčiansky sampspr�,�ll..'\�, kraj 

lng. Jaiosla� Bošb 
" 

predseda 

Budúci povinný z vecného b1ernena· 
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kn 1762/1- Ekn 741/ 
354, 15m2 

1 1 

1 1 

741/181 

\, Ckn 176211- Ekn 741/20 
98,78m2 

Ckn 1762/1- Ekn 7411191 
·231,98m2

1732/2 

741/191 

- \ 

741/20 

741/201 


