
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v, 1 2017/ liz..-z CIS O .•.••. �"'-

(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvaie) 

uzatvo1 ená pod ľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 Zb. medzi t51m1to zmluvn511111 
stianam1 

Titul, meno a pnezv1sko 

Rodné pt 1ezv1sko· 

Trvale bytom: 

Dátum naiodema. 

Rodné číslo 

Bankové spoJeme· 

IBAN· 

Ing. Eva Porubská 

O 1 8 41 Du bmca nad Váhom 

(cľale.1 ako „budúci povinný z vecného bremena" v p1 íslušnorn tva1e) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo· K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 T1enčín 
zastúpený [ng. Jm osla v Baška - pt edseda 
iČ'O: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pte DPH 
Bankové spoje111e. 
IBAN 

nie .ie platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SKS 1 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tva1e) 
(cľalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvai e) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povmný z vecného bi emena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJúcich sa v katast1 álnom území
Dubrnca nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, okies Ilava, kto1é sú zapísané v katast1 i nehnuteľností
vedenom Okiesným ú1adom Ilava, katast1álnym odborom nasledovne

Predpokladaný 
Č. listu č. El<N Výmera 

Pod telová Cena 
záber podľa Druh pôdy Podiel výmera celkom 
situácie/m2 vlastníctva parcely parcely/m2 

záberu/m2 (6,41 €/m2) 

242,17 2959 741/191 6412 orná pôda 9/100 21,80 139,71 € 

(ďalej len ako .. budúci zaťažený pozemok") 



2 Budúci povmný z vecného bt emena má záuJem zt iadiť vecné bremeno v pt os pech budúceho 
oprávneného z vecného biemena k budúcemu zaťaženému pozemku, pt íp. Jeho časti vytvor eneJ 
porealizačn)1t11 geometnck)1rn plánom, na kto1om bude v iámci stavby cyklot1asy 1ealizovaneJ 
v rámci pioJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, ktoieJ stavebníkom bude budúci opiávnený z vecného 
bt ernena, osadená stavba cyklot1 asy pod ľa situácie, ktorá tvotÍ pdlohu č l teJto zmluvy. 

3 Účelom zmluvy Je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie realizácie a ud1žateľnost1 
ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1cdkladaného v rámci Ope1ačného p1og1amu IROP Realizácia 
projektu spočíva vo vybudovaní a ptevádzkovaní stavby vo veieJnom záuJme, ktoteJ stavebníkom 
bude budúci optávnený z vecného b1e111ena a udtžateľnosť p1ojektu spočíva v Jeho udržaní po dobu 
piatich (5) 1okov od ťtnančného ukončenia p10.1ektu. 

4 Budúci povmný z vecného biemena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po spiesnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)1 pozemok 
uvedený v bode I tohto článku teJto zmluvy bude nacľaleJ súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po 
vydaní kolaudačného 10zhodnutia na pt edmetnú stavbu (resp Jednotlivú etapu stavby), v súlade 
s po1 eal1začt1)1t11 geometllckým plánom uzatvona zmluvu o z11adení vecného bt ernena na budúci 
zaťažený pozemok uvedený v bode I tohto článku tejto zmluvy, p!Íp. Jeho časť vytvo1enú novým 
geometnck),m plánom. 

5 Zmluvou o znadení vecného bremena budúci pov111ný z vecného biemena znaclt v ptospech 
budúceho opt ávneného z vecného bt emena vecné bremeno s poč ívaJ úce v pov111nost1 budúceho 
povmného z vecného b1emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku 

a) st1p1eť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho opiávneného z vecného bremena na
výstavbu a umiestneme stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa
v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce v 10zsahu, v akom bude po z1eahzovaní
stavby vyznačená na po1 eal tzačnom geomet1 ickom pláne, vyhotovenie ktot ého zabezpečí
budúci opiávnený z vecného bi emena,

b) stt pieť pt evádzkovan 1e, užívanie, údt žbu, opravy, 1 ekonštt ukciu, 111ode1 n izáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)1t11 účelom stt pief pt ávo pt echodu a preJazclu zamestnancov a voz1d1el
budúceho op1ávneného z vecného bremena, príp zamestnancov a vozidiel ním u1čene1
orga111zácie

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
príp Jeho časti vytvot eneJ geo111et11ck)1111 plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t.J povmným z vecného bt ernena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, príp. Jeho časti vytvorene.1 geomett ick)11l1 plánom 

7. Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neu1čitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl I teJto zmluvy sa zt tadi odplatne za
.1eclno1azovú náluaclu vo výške 139,71 eur (slovom. Jednostotridsaľclevať em, 71 centov) za cel)1
predmet zmluvy

2 Zmluvné sttany sa clohodlt, že budúci op1ávnen)1 z vecného bternena zaplatí budúcemu povrnnénrn 
z vecného bremena Jednorazovú náht adu za vecné b1 emeno pod ľa pt edchádzaJ úceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)1 t11 prevodom na účet budúceho povinného z vecného b1emena a to 
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v lehote clo 30 dní odo clľ1a clo1 učenia rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena clo katastra 
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z vecného b1 emena 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška M1111ste1stva spravocll1vosti Slovenskej 1epubliky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleckým posudkom č. 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Lacl1slavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za zriadenie
Jedno, azového odplatného vecného b1emena vo výške 6,41 ew/m2 (slovom: šesť eur, 41 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Budúci povmný z vecného b1 emena I učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp Jeho 
časti vytvo1 eneJ nov)'1111 geo111et11ckým plánom a za to, že na 110111 neviaznu ťarchy, vecné b1 emená, 
záložné práva a am mé právne závady, o ktorých by písomne ne111ťo1 moval budúceho oprávneného 
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady, o kto1eJ nebol budúci op1ávnený z vecného 
b1emena včas upovedomený, zodpovedá budúci povmný z vecného bremena za prípadnú škodu. 

2. Budúci povmný z vecného b1 emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha
žiadne konanie u notáia, na súde, p1 ípadne na 1110111 01 gáne štátneJ správy, o kto1 om by písomne
ne111fo1 moval budúceho oprávneného z vecného bt emena, že údaje v predložených dokladoch
o vlastníctve sú spi ávne a pt avdivé, že budúci povmný z vecného bremena Je 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže p1edlož1ť doklad
o tom, aby mohla deklarovať je.1 vlastníctvo, 1esp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povinný z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJto súv1slost1
vznikla budúcemu oprávnenému z vecného b1 emena.

3. Vyhotovenie zmluvy o z1 iadení vecného b1emena zabezpečí budúci oprávnen)'1 z vecného btemena
a budúci povinn)'1 z vecného bremena sa zaväzu.1e zmluvu podpísať útadne overen)'1111 podpisom
clo 14 dní od dat učenia jej náv1 hu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aJ náklady
na vklad ptáva zodpovedajúceho vecnému bremenu uhiadí budúci op1ávnený z vecného btemena

4. Ak budúci povinn)'1 z vecného bremena nesplní závazok uzavrieť budúcu zmluvu o zriadené vecného
b1 emena na základe žiadosti budúceho op, ávneného z vecného b1 emena vykonanej v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od clo1učenia náv1hu zmluvy o z11aclení vecného
b1 emena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bremena o jej uzavretie, môže sa
budúci oprávnený z vecného b1 emena domáhať na súde, aby vyh lá sen 1e vôle budúceho
povmného z vecného b1 emena bolo naht ac!ené súdnym I ozhodnutím

5. Náv1h na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému b1emenu do katast1a nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci op1ávnený z vecného bt emena

6. Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného b1emena, ktotý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé p1ávo k pozemku podľa § 58
ods 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

7 Budúci povmný z vecného bt emena týmto ucleľu_1e budúcemu opt ávnenému z vecného bremena svoJ 
súhlas s unuestnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1fikovaného v článku I te.1to 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 
konania stavby cyklotrasy realtzovaneJ v 1ámc1 tohto projektu Za týmto účelom prenecháva touto 
zmluvou budúcemu oprávnenému z vecného b1 emena, ako I t1 etím osobám splnomocneným alebo 
povereným budúcim oprávneným z vecného b1 emena, pt ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'1 

pozemok na realizácm výstavby cyklot1asy tealtzovanej v rámci p1edmetného ptoJektu. 
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8. Budúci povmný z vecného b1ernena sa zaväzuJe, že sa až clo okamihu splne111a alebo zániku
všetk)1ch pov111ností vyplývaJÚc1ch z tejto zmluvy zd, ží akéhokoľvek konania, kto, é by brán I Io a lebo
znemožnilo uzatvo1e111e budúceJ zmluvy o znadení vecného b1emena podľa te.1to zmluvy. Budúc,
pov111ný z vecného bremena sa naJmi:t zav�izuJe, že budúci zaľažen)1 pozemok nescudzí tretím osobitm
an I ho nezaťaží právom tretích osôb akéhokoľvek druhu. Inak budúci povinný z vecného b1 emena
zodpovedá za škodu, kto1 á by p01 ušením tohto zitvazku vz111kla budúcemu opritvnenému z vecného
bremena.

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno menil a dopl111ť len po predchádzajúco111 súhlase zmluvných strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stianam1. Budúci povmný z vecného bremena 
berie na vedomie a súhlasí s 1)1111, že v 1árnc1 spres11ovania situovarna stavby v teréne a cľalšieho 
stupiía p1 OJektovej doku11 1entácie 111ôže nastať čiastočn)' posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažen)1 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o zt mele ní vecného b1 emena bude realizovaná pod ľa skutočného 
záberu stavby. 

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktoreJ I vyhotovenie obeli ží budúci povmný z vecného
bi emena a 3 vyhotovenrn obdrží budúci opi ávnený z vecného b1 emena.

3. Vzťahy zrnluvn)1ch st1án založené touto zmluvou, kto1é zmluva výslovne neupravuJe, sa 11ad1a
p1íslušn)1l11i ustanovelllam1 Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
SlovenskeJ republiky.

4. Zmluva nadobúda platnosť d11om podpisu z111luvn)'111i st1anami a účinnosť d110111 nasledu_1úcim
po dm JeJ zvereJnenia na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného biemena v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spoJení s § Sa zákona č 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe
k rnťormác1á111 v znení nesko1 ších p1 edp1sov

5 Zmluvné stiany berú na veclo1111e, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povole111e, alebo nenadobudne p1 ávoplatnosť, alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1 ačovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v rámci p10jektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6. Práva R povmnosti budúceho povrnného z vecného b1emena vyplývajúce z teJto zmluvy precháclzaJÚ
na nasleduJÚc1ch p1ávnych nástupcov.

7. Zmluvné strany vyhlasu.1ú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvonli na
základe ich slobodneJ vôle, zmluva nebola uzatvoiená v t1es111 a za nápadne nev)ihodných poclm1enok,
zmluvu s1 prečítali, .1e.1 obsahu I ozurne.11'1 a na znak súhlasu JU podp1su_1ú

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

V Trenčíne, diía 
11 AP�. 20'7 

Budúci oprávnený z vecnél}o b,iemena: 
T v. 1 „.a' 1 / ,

1 

, , rencians <y .samosir a.Y.OY- �ťä,J '· ,ľ 

' 

'" " ' f" \'ľ 1\ 
Ing. Ja1 osla v Baska 

predseda 

� tcr Ú,/ 1 ,}t 1,, f ..,
V . ...... . ..... , dna 

Budúci pov111ný z vecného bremena 

Ing. Eva Porubská, 1 Sedláčková 
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kn 176211- Ekn 741/ 
354, 15m2 

1 1 

lb 741/181 
1733/54 

' Ckn 176211- Ekn 1002110
1 

68,78m2 

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

Ckn 176211- Ekn 741/191 
·231,98m2

-8-

173212 

741/191 

- 1 

741/20 

741/201 


