
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
číslo 2017/.0.aP.2. 

(cľale.i len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvo1ená podľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zrnluvni1m1 
stranami: 

Titul, meno a pnezv1sko· 

Rudné p11ezv1sko. 

Trvale bytom. 

Eva Porubská 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Dátum nm odema. 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie. 

IBAN· 

(cľale1 ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvme) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo· K dolnej sta111c1 7282/20A 911 01 T1enčí11 
zastúpCI1)'. Ing. Jmoslav Baška - p1eclsecla 
IČO: 36126624 
DIČ· 2021613275 
IČ p1e DPH: 
Bankové spojenie 
IBAN. 

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

(cľalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena'' v p1 íslušnom tvare) 
(ďaleJ spoločne aj ako „zmluvné strany'' a jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvme) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povmný z vecného b1emena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, obec Dub111ca na Váhom, ok1es Ilava, kto1é sú zapísané v katast1 i nehnuteľností
vedenom Ok1esn)1m úradom Ilava, katast1álnym odborom 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
) 

242,17 2959 741/191 6412 orná pôda 2/25 19,37 124,18 € 

(ďalej len ako „budúci zaťaže!l)' pozemok") 
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2. Budúci povmný z vecného bremena má záujem z1 iad1ť vecné b1emeno v p1ospech budúceho
op1ávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, pi íp Jeho časti vytvo1cneJ
porealizačn)1m geometnckým plánom, na kto1om bude v 1ámc1 stavby cyklot1asy reahzovaneJ
v 1ámc1 proJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1ej stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného
b1emena, osadená stavba cyklotiasy podľa s1tuác1e, ktorá tvolÍ prílohu č. 1 tejto zmluvy

3. Účelom zmluvy Je získanie právneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1ealtzácie a ud1žateľnosti
proJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1cdkladaného v 1ámci Operačného prog1amu IROP Realizácia
p10_1ektu spočíva vo vybudovaní a p1 evúdzkovaní stavby vo ve1 eJ nom zúuJ me, ktoreJ stavebníkom
bude budúci op1úvnen)1 z vecného b1emena a udržateľnosť projektu spočíva v Jeho uchžaní po dobu
p1at1ch (5) rokov od finančného ukončenia p1ojektu.

4 Budúci pov111ný z vecného bremena a budúci op1úvnený z vecného b1emena sa touto zmluvou 
zavazuJ ú, že po spi esnení zúbe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' pozemok 
uvedený v bode 1. tohto člúnku tejto zmluvy bude nacľale.1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 10zhodnut1a na pi edmetnú stavbu (resp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1 ea I izačn)1m geometnckým plúnom uzatvona zmluvu o znadení vecného bremena na budúci 
zaťažen)1 pozemok uveden)' v bode 1. tohto článku te.1to zmluvy, p1 íp. jeho časť vytvo1enú noV)'l11 
geometnckým plánom 

5. Zmluvou o znadení vecného bremena budúci povmný z vecného b1emena z11ad1 v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce v pov111nosti budúceho
povmného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku·

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku p1ávo budúceho oprávneného z vecného b1emena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní
stavby vyznačenú na po1ealizačnom geometl 1ckom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci op1ávnený z vecného b1emena,

b) st1pieť p1eváclzkovanie, užívanie, úcl1žbu, op1avy, rekonšt1ukciu, modernizácrn stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za tým účelom st1 p1eť právo pi echodu a pi eJazdu zamestnancov a vozidiel
budúceho oprávneného z vecného b1emena, príp zamestnancov a vozidiel ním určenej
01 ga111zác1e

6. Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku
príp. jeho časti vytvo1ene.1 geometr1ck)1m plánom, ktoré spolu s vlastníctvom p1echádza na
nadobúdateľa, t.J. povmným z vecného bremena.ie vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého
pozemku, pi íp. jeho časti vyt vo1 eneJ geometrick)1m plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neurčitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné stiany sa dohodli, že vecné b1emeno vymedzené v čl. l tejto zmluvy sa z11ad1 odplatne za
Jednorazovú náluadu vo výške 124,18 eur (slovom· jednostoclvadsaťšty1 i em, 18 centov) za celý
pi edmet zmluvy

2. Zmluvné st1 any sa dohodli, že budúci opi ávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povinnému
z vecného bremena Jed1101azovú náh1adu za vecné b1emeno podľa predchádzajúceho bodu tohto
článku te_1to zmluvy bezhotovostn)1m prevodom na t'1čet budúceho povmného z vecného bremena a to
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v lehote clo 30 dní odo cl11a doručenia tozhoclnutia o povolení vkladu vecného b1e111ena clo katastra 
nehnuteľností budúcemu opt ávnenérnu z vecného bt ernena 

3. V z111ysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška M1n1ste1stva sp1avocllivost1 Slovenskej 1epubl1ky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck)1111 posudkom č 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing Ladislavom Hoťll)'tn, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za zt 1ade111e
Jedn01azového odplatného vecného b1emena vo V)1ške 6,41 eur/1112 (slovom: šesť eu1, 41 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných !>trán 

Budúc, povmný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pt íp Jeho 
časti vytvo1 enej nOV)'tn geo111etrick)1111 plánom a za to, že na 110111 neviaznu ľa, chy. vecné bremená, 
záložné ptáva a a111 111é p1ávne závady, o kto,ých by písomne nemťormoval budúceho op,ávneného 
z vecného b1crnena. V prípade akejkoľvek závady, o kto1eJ nebol budúci op1ávnený z vecného 
bternena včas upoveclomen)', zodpovedá budúci povmn)' z vecného b1e111ena za p!Ípaclnú škodu. 

2. Budúci povmný z vecného bremena vyhlasuJe, že k budúcemu zaťaženému pozemku nep1eb1eha
žiadne konanie u notáia, na súde, prípadne na morn 01 gáne štátneJ správy, o kto10111 by písomne
neinformoval budúceho op1ávneného z vecného bremena, že údaJe v predložených dokladoch
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povmný z vecného b1 emena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže p1ecllož1ľ doklad
o tom, aby mohla clekla1ovaľ jej vlastníctvo, 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmn)' z vecného b1 emena zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súv1slost1
vzmkla budúcemu oprávnenému z vecného b1ernena

3. Vyhotovenie zmluvy o zt iaclení vecného bremena zabezpečí budúci oprávnený z vecného b1e111ena
a budúci povtnn)' z vecného b1emena sa zaväzuje zmluvu podpísať úradne ove1en)'l1l podpisom
clo 14 dní od doručenia jej návrhu. Náklady na vyhotovenie geomett ického plánu ako a.1 náklady
na vklad práva zodpovedajúceho vecnému btemenu uhradí budúc, oprávnený z vecného btemena.

4. Ak budúci povinn)' z vecného bremena nesplní závazok uzavt ieľ budúcu zmluvu o zriadené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho opt ávneného z vecného bt emena vykonaneJ v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od clo1učenia náv1hu zmluvy o z1iadení vecného
bt emena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bt e111ena o .1e.1 uzavretie, môže sa
budúc I oprávnen)' z vecného bt emena domáhať na súde, aby vyh lá sen 1e vôle budúceho
povmného z vecného bremena bolo nahradené súdnym 10zhodnutím

5 Návrh na vklad p1áva zodpovedaJúceho vecnému b1emenu clo katastta nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného bremena 

6. Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného b1emena, ktorý bude budúc1111 stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťažené111u pozemku ako mé ptávo k pozemku podľa § 58
ods. 2 v spo.1ení s§ 139 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. stavebn)' zákon v znení nesko1ších p1edp1sov.

7. Budúci povinný z vecného btemena týmto udeľuje budúcemu op1ávnenému z vecného bremena 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 p1 e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
kona111a stavby cyklott asy I ealizovaneJ v 1 ámc1 tohto pt OJektu. Za týmto účelom prenecháva touto
zmluvou budúcemu opt ávnenému z vecného bremena, ako 1 t1 etím osobám splnomocneným alebo
pove1 en)1tn budúcim opt ávneným z vecného bremena, p1 ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'
pozemok na realizáciu výstavby cyklotrasy 1ealizovane.1 v I ámc1 predmetného projektu.

St1ana 3 z 4 



8 Budúci povmný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnenia alebo zámku 
všetkých povinností vyplývaJÚctch z tejto zmluvy zdtží akéhokoľvek konania, ktoré by b1ánilo alebo 
znemožnilo uzatvo1en1e budúcej zmluvy o ziiadení vecného bremena podľa tejto zmluvy Budúci 
pov111nS1 z vecného bremena sa naJma zaväzuje, že budúci zaťažen)' pozemok nescudzí tretím osobám 
ani ho nezaťaží ptávom tretích osôb akéhokoľvek druhu Inak budúci povmný z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného 
b1emena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po p1edcháclza.1úcom súhlase zmluvnS1ch strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami Budúci povmný z vecného b1 emena 
be11e na vedomie a súhlasí s tým, že v ráme i spi es110van ia situovania stavby v teréne a cľalšieho 
stupiía pt OJektovej dokumentácie môže nastať čiastočnS1 po�un záberu s dopadom na budúc, zaťažen)' 
pozemok a výme1L1 záberu. Zmluva o z11aclení vecného b1emena bude realizovaná podľa skutočného 
zábet u stavby. 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovernach, z ktoteJ 1 vyhotovenie obdrží budúci povinný z vecného 
b1 emena a 3 vyhotovema obdrží budúc, opt ávnený z vecného bremena 

3 Vzťahy zmluvnSrch strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupiavuJe, sa nadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnSrch platnSrch p1ávnych p1edp1sov 
Slovenskej republiky 

4 Zmluva nadobúda platnosť cliíom podpisu zmluvnS,mi st1anami a (1činnosť d11om nasleclu.1úci111 
po dm JeJ zvereJne111a na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle � 
47a ods I Občianskeho zákonníka v spo_1ení s � Sa zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom plÍstupe 
k mťonnác1ám v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné stl any berú na vedomie, že pl neme zo zmluvy nenastane v p1 ípacle, ak nebude vydané
stavebné povole111e, alebo nenadobudne pt ávoplatnosľ. alebo z 111ého vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pok1 ačovať v stavbe cyklot1 asy plánovanej v ráme, projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce

6. Práva a pov111nost1 budúceho povrnného z vecného b1emena vyplývajúce z teJto zmluvy prechádzajú
na nasleduj úc1eh právnych nástupcov

7. Zmluvné st, any vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvonlt na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvo1ená v t1es111 a za nápadne nevSrhoc\ných poclm1enok,
zmluvu si prečítali, jeJ obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podp1suJÚ.

8 Neodclel1teľnou súčasťou teJto zmluvy je s1tuácw ako P, íloha č 1. 

V T1enčíne, cliía 
11 APR. 20'7 

v. 
';ŕ .. !:( 1t, cliía 'j 

Budúc, povrnný z vecného b1emena 

Eva Po1 ubská, r. Sedláčková 
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kn 176211- Ekn 741/ 
354, 15m2 

741/181 

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

„ 

Ckn 176211- Ekn 741/191 
·231,98m2

173212 

741/191 

741/20 

741/201 


