
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
číslo 2017/.V.:�Y.V 

(cľalej len „zmluva" v p1 íslušnom tvare) 

uzatvorená podľa � 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb medzi t)1rn1to zmluvnými 
stranami' 

Titul, meno a pnezv1sko: 

Rodné pnezvisko· 

T1 vale bytom. 

Dátum naroclerna: 

Ing. Stanislav Sedláček 

Seclláček 

O 18 51 Nová Dubnica 

Rodné číslo· 

Bankové sp0Jen1e: 

IBAN. 

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v p1 íslušnom tvrne) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo. K dolnej stanici 7282/20A. 911 O I T1enčín 
zastúpený· Ing. Jai osla v Baška - p1 edseda 
IČO· 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH: 
Bankové sp0Je111e: 
IBAN· 

nie 1e platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK.S J 8 J 80 0000 0070 0050 4489 

(cľalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v pl íslušnom 1va1e) 
(cľalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana'' v príslušnom tvaie) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Budúci povmný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom, obec Dubnica na Váhom, okies Ilava, kto1é sú zapísané v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Ilava, katast1 ál nym odbo, om nasledovne· 

Predpokladaný 
č. listu č. EKN 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 € 

(cľalej len ako „budúci zaťaženf pozemok") 



2. Budúc, povmn5, z vecného bremena má záujem zriadiť vecné b1 emeno v prospech budúceho
op1ávneného z vecného b1emena k budúcemu zaťaženému pozemku, pi íp Jeho časti vytvo1eneJ
porealizačným geomet11ckým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy realizovaneJ
v 1ámc1 p10Jektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4
Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, kto1eJ stavebníkom bude budúci op1i1vnc115, z vecného
bremena, osadená stavba cyklotiasy podľa situácie, kto1 á tvo1 í p1 ílohu č. 1 te_1to zmluvy.

3 Účelom zmluvy Je získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1ealizácie a udržateľnosti 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová -
Dubnica nad Váhom - Ladce, p1edkladaného v 1ámc1 Operačného p1ogramu IROP Realizácia 
p10.1ektu spočíva vo vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo ve1eJnom záuJme, kto1e.1 stavebníkom 
bude budúci oprávnený z vecného b1emena a ud1žateľnosť projektu spočíva v Jeho ud1žaní po dobu 
piatich (5) rokov od finančného ukončenia p1ojektu. 

4. Budúc, povmný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou
zaväzuJÚ, že po sp1esnení záberu budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťaže1151 pozemok
uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacl'ale.1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, po
vydaní kolaudačného 1ozhoclnutia na predmetnú stavbu (1esp. jednotlivú etapu stavby), v súlade
s po1ealizačn)'1m geomet11ckým plánom uzatvona zmluvu o znadení vecného bremena na budúci
zaťažen)' pozemok uvedený v bode I tohto článku te_1to zmluvy, príp. Jeho časť vytv01enú nov51m
geomet11ckým plánom.

5. Zmluvou o znadení vecného b1 emena budúci povinný z vecného bi emena z1 iacl1 v pi os pech
budúceho optávneného z vecného bremena vecné b1emeno spočívajúce v povinnosti budúceho
povmného z vecného btemena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku:

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku p1ávo budúceho op1ávneného z vecného bremena na
v5,stavbu a um1estnet11e 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 poreal1začno11 1 geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí
budúci oprávnený z vecného bremena,

b) st1p1eť pteváclzkovanie, užívanie, údržbu, op1avy, 1ekonštrukciu, 11 1oclern1záciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce a za t)'rm účelom strpieť ptávo p1echodu a pre.1azclu zamestnancov a voz1d1el
budúceho oprávneného z vecného b1emena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určene.1
01 ga111zác1e

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
príp. jeho častt vytvorenej geometrickým plánom, kto1é spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t j povmným z vecného b1emena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, pt íp. _1eho časti vytvorenej geometnck)'1m plánom. 

7. Budúce vecné b1emeno sa znadi na dobu neutčitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné btemeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa zt iacli odplatne za
.1edn01azovú náhiaclu vo v5rške 124,18 eur (slovom. _1ednostodvadsaťšty1 i eut, 18 centov) za cel51 

predmet zmluvy

2 Zmluvné stiany sa dohodli, že budúci optávnen51 z vecného b1emena zaplatí budúcemu povmnému 
z vecného bremena Jednoiazovú náht adu za vecné bt emeno pod ľa predchádzajúceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhotovostn)'1m p1 evodom na účet budúceho povinného z vecného bt emena a to 
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v lehote do 30 dní odo cliía clo, učenia 1 ozhoclnutta o povolení vkladu vecného bremena clo katast1 a 
nehnuteľností buc\úccrnu opt ávnenému z vecného b1 emena 

3. V zmysle vyhlášky č 492/2004 Z z. (vyhláška M1n1ste1stva sp1avocll1vost1 Slovenske1 republiky o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck)1m posudkom č 49/2017 vyhotoveným znalcom
Ing Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znaden1e
Jednorazového odplatného vecného b1e111ena vo výške 6,41 ew/1112 (slovom šesť em, 41 centov).

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Budúci povmný z vecného b1 emena 1 učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pt íp. Jeho
častí vytvo1 enej nOV)'lll geomet1 ick)1m plánom a za to, že na ľíom neviaznu ťai chy vecné bremená.
záložné p1áva a a111 mé p1ávne závady, o kto1)1ch by písomne ne1nťo1moval budúceho op1ávneného
z vecného bremena V p1 ípade akejkoľvek závady, o ktoJeJ nebol budúci optávnený z vecného
b1emena včas upovedomený, zodpovedá budúci povmný z vecného btemena za p!Ípadnú škodu.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha
žiadne konanie u notá1 a, na súde, prípadne na mam 01 gáne štátnej spt ávy, o kto1 om by písomne
nemťormoval budúceho oprávneného z vecného bi emena, že úclaJe v pi eclložených dokladoch
o vlastníctve sú sptávne a ptavdivé, že budúci pov111ný z vecného bremena JC 1dent1cký s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšía osoba nemôže predložiť doklad
o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak buclúc1 povrnný z vecného bremena zodpovedá za škodu, klot á by v teJto súv1slost1
vznikla budúcemu oprávnenému z vecného bremena

3. Vyhotovenie zmluvy o z1 iaclení vecného bremena zabezpečí budúc I oprávnený z vecného b1 emena
a budúci povinn)' z vecného b1emena sa zavazu.1e zmluvu podpísať ú1aclne overen)1m poclp1som
clo 14 dní od doručenia jej náv1hu Náklady na vyhotovenie gcometnckého plánu ako aj náklady
na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému biemenu uhiadí budúci op1ávnený z vecného b1emena.

4 Ak budúci povinný z vecného b1emena nesplní závazok uzavrieť budúcu zmluvu o zriadené vecného 
b1 emena na základe žiadosti budúceho opt ávneného z vecného b1 emena vykonane.1 v súlade s týmto 
článkom teJto zmluvy v lehote clo l 4 dní od clo1 učen1a náv1 hu zmluvy o z1 íadení vecného 
bremena spolu so žiadosťou budúceho op1ávneného z vecného b1emena o jej uzav1etíe, môže sa 
budúci opi ávnen)' z vecného b1 emena domáhať na súde, aby vyh láseníe vôle budúceho 
povrnného z vecného b1 emena bolo nahiaclené súdnym 1 ozhoclnutím. 

5 Návrh na vklad p1 áva zoclpoveclaJúceho vecnému b1 emenu clo katast1 a nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného bremena. 

6 Táto zmluva Je p1 e budúceho opt ávneného z vecného b1 ernena, kto1 )' bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako mé p1ávo k pozemku podľa § 58 
ods. 2 v spojení s§ 139 ods. l zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon v znení neskorších p1eclp1sov. 

7. Budúci povinný z vecného bremena týmto udeľuje budúcemu op1ávnené111u z vecného b1emena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku 1 teJto zmluvy
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - C)1ldotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad
Váhom - Ladce, a to V)1slovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného
kona111a stavby cyklot1asy 1ealtzovaneJ v 1ámc1 tohto p10_1ektu. Za t)1mto účelom p1eneclH1va touto
zmluvou budúcemu op1ávnenému z vecného b1emena, ako 1 tretím osobám splnomocneným alebo
pove1 en)'\11 buclúc11n oprávnen)'l11 z vecného b1 cmcna, p1 ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)'
pozemok na realizáciu výstavby cyklot1asy 1ealizovanej v rámci p1edmetného projektu
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8 Buch'.1c1 povmný z vecného b1emen<1 sa z<1vazu.1e, že Sä až do okamihu splne111a alebo zá111ku 
všetkých povmností vyplýva.1úc1ch z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by b1ánilo alebo 
znemožnilo uzatvorerne budúcej zmluvy o znadení vecného bremena podľa tejto zmluvy Bud(1ci 
pov111ný z vecného bremena sa naJmä zavazuJe, že budúc, zaťažen)' pozemok nescudzí t1etím osobám 
ani ho nezaťaží p1 ávom ti etích osôb akéhokoľvek d1 uhu. Inak budúci povrnn)' z vecného b1emena 
zodpovedá za škodu, ktorá by po1 ušením tohto závazku vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného 
b1 emena 

Článok 4 
Záverečné ushrnovcnia 

1. Túto zmluvu možno meniť a clopln1ť len po predchádzajúcom súhlase zrnluvn_)1ch st1án, a to
písomll)'l11 dodatkom podpísaným obonrn zmluvnými st1ana1111 Budúci pov1nn)' z vecného b1emena
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v 1ámci spresi1ovania s1tuova111a stavby v te1éne a cľalš1eho
stupťía projektovej dokumentácie môže nastať čiastočn)' posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažen)'
pozemok a výmetu záberu Zmluva o z1 iaclení vecného bremena bude I eä I izovaná pod ľa skutočného
záberu stavby

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z kto1eJ 1 vyhotove111e obchží budúci povrnn5, z vecného 
bremena a 3 vyhotovenia obeli ží budúci opi ávnený z vecného bremena 

3 Vzúihy zmluvn)1ch strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva V)'Slovne neup1avuJe, sa nacltä 
plÍslušn)1mi ust<1noven1<1mi Občianskeho zákonníka a ostatných platných p1ávnych predpisov 
Slovenskej 1epubl1ky 

4 Zmluva 1rndobúda platnosť dií.0111 podpisu zmluvn)1m1 st1anami a t1č111nosť d11011 1 nas!ecluJúcirn 
po dnt Je.J zve1e.1neni<1 na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného b1emena v zmysle � 
47a ods t Občianskeho zákonníka v spoJení s � Sa zákona č. 2 t l/2000 Z z. o slobodnom prístupe 
k 1nťormúc1ám v znení neskorších p1edp1sov. 

5 Zmluvné stiany berú na vedom1e, že plnen1e zo zmluvy nenastane v p1 ípade, ak nebude vydané 
stavebné povole111e, alebo nenadobudne p1 úvoplatnosť, alebo z iného vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1ačovať v stavbe cyklot1asy plánovanej v rúmc1 p10Jektu „Zlcpšcnie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - cyklotrasa v úseku č. 4 Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce 

6 P1áva a pov111nost1 budúceho povmnébo z vecného bremena vyplývajúce z te_1to zmluvy precháclzaJÚ 
na nasleduJÚc1ch právnych nástupcov 

7. Zmluvné st1any vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzenú, túto zmluvu uzatvo1!l1 na
základe ich slobodne.1 vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1esn1 a za nápadne nev)'hoclných podmienok,
zmluvu si p1ečítal1,jej obsahu 1ozu111ei1 a na znak súhlasu Ju podpisuJÚ.

8. Neoclcleliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situácia äko Príloha č t.

\1 1.. ., 1• 11 APR. ?O'Jrencine, c na .. .... . ... :··. 

Budúci oprávnen)' z vecného b1emena 
Trenčiansky s;unospr��rnj· 

l \' ,, ' 
Ing Jaroslav Baška '. 

p1edseda 
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Budúci pov1nt1)' z vecného b1 emena 
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kn 1762/1- Ekn 741/ 
354, 15m2 

1733/54 

1 1 

1 1 

741/181 

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

Ckn 176211- Ekn 741/191 
·231,98m2

1732/2 

741/191 

- l 

741/20 

741/201 




