
Zmluva o budúcej zmluve o zriade11_í_�ecného pPéiWehif 
v, l 2017/ (}3!J d-" CIS O .. .-.... -----··--

(cľaleJ len „zmluva" v príslušnom tvme) 

uzatvorená podľa § 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/l 964 Zb medzi týmito zmluvn51m1 
st1anam1: 

Titul, meno a p11ezv1sko· 

Rodné pnezv1sko. 

Trvale bytom 

Dátum naioclenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spo_1e111e: 

IBAN 

Dušan Papšo 

P�pšo 
ti'.:} 

1 " 

017 0-l J?ovažská-Bys{HBa 

19.10 1962 

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

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I Trenčín 
zastúpený· Ing. Jai oslav Baška - predseda 
\ČO· 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ' ptc DPH. 
Bankové spo.1e111e. 
IBAN: 

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

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

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci pov111ný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádzé1JÚC1ch sa v katast1álnom území
Podvažie, obec Považská Bystnca, okt es Považská Byst11ca, kto1é sú zapísané v katastn
nehnuteľností vedenom Okresn)1m úradom Považská Byst11ca katast1álny111 odborom nasledovne·

Predpokladaný Podielová 
Cena 

č. listu č. El(N Výmera celkom 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera 

(4,68 
situácie/m2 záberu/m2 

€/m z) 
46,47 682 63/3 1220 orná pôda 1/24 1,94 9,06€ 

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/24 3,24 15,18 € 

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok") 
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2 Budúci povmný z vecného b1emena má záujem zt iadiť vecné bt emeno v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému poze111ku, príp. Jeho čast, vytvo1ene.1 
po real izačn)'lll geomet11ckýrn plánom, na ktorom bude v 1 ámc1 stavby cyklot1 asy 1 ealizovaneJ 
v 1árnc1 proJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúľy v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, kto1eJ stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného b1ernena, osadená stavba 
cyklotrasy podľa s1tuác1e. kto1ú tvo1 í p1 ílohu č I teJto z111luvy 

3 Účelom zmluvy 1e získanie p1ávneho vzťahu k poze111ku na zabezpečenie 1eahzác1e a ud1žateľnosti 
p10.1ektu „Zlepšenie cyklistickej infraštľuktúry v TSK" časť 7: úsek Povahká By�trica -
hranica ŽSK, p1edkladaného v 1á111c1 Ope1ačného p1og1a111u IROP Realizácia p10.1ektu spočíva vo 
vybudovaní a p1 evádzkovaní stavby vo ve1 e_Jnom záujme, kto1 eJ stavebníkom bude budúci opi ávncn)' 
z vecného b1e111ena a ud1žateľnosť p10.1cktu spočíva v jeho uchžaní po dobu piatich (5) 10kov od 
f111ančného ukončen 1a pro1ektu 

4 Budúci povmný z vecného b1emena a budúci op1ávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po spi esncní zábe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaľažen)' pozemok 
uveclen)' v bode I tohto článku te1to zmluvy bude nacľale.1 súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK po vydaní kolaudačného 
1ozhodnut1a na p1edmetnú stavbu (1csp. Jednotlivú etapu stavby), v súlade s po1eal1začn)11ll 
geornet11ck)'l11 pl{mom uzatvo1 ia zmluvu o z1 iadení vecného bremena na budúci zaťažen)' pozemok 
uveden)' v bode I tohto článku te.1to zmluvy, príp. Jeho časť vytvo1enú novým geo111et11ck)'lll 
plánom 

5 Zmluvou o zriadení vecného b1emcna budúci povinný z vecného bremena z11ad1 v p1ospech 
budúceho oprávneného z vecného b1cmena vecné bremeno spočívajúce v povmnost1 budúceho 
povmného z vecného b1 c111ena ako vlm,tníka budúceho zaťaženého pozemku· 

a) st1 p1eť na budúcom zaťaže110111 pozemku p1 ávo budúceho opi {1vneného z vecného b1 emena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúľy v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v rozsahu, v akom bude po ZJ eal izovaní stavby vyznačená
na po1 eal izačnom geomct1 ickom pláne, vyhotoven 1e ktorého zabezpečí budúci opi úvnen)1 

z vecného bremena,
b) st1 pieť p1 evádzkovan ie, užívan 1e, úch žbu, opravy. 1 ekonšt1 ukc1u, modern 1zúc1u stavby „Zlepšenie

cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za tým
účelom strpieť p1ávo p1echodu a p1e.1azdu zamestnancov a voz1d1el budúceho oprávneného
z vecného b1 emena, p1 íp zamestnancov a voZJd 1el ním určenej organizácie

6 Budúce vecné b1emeno bude spoJené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
p1 íp jeho časti vytvo1 ene.1 geomet11ck)1m plánom, kto1 é spolu s vlastníctvom p1 echádza na 
nadobúdateľa, t J  povmným z vecného b1emena.1e vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku, p1 íp jeho časti vytvo1 enej geometr1ck)1m pláno111 

7 Budúce vecné bremeno sa Zllac\1 na dobu neu1 č 1tú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné st1any sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl I te_1to zmluvy sa znacl1 odplatne za 
Jednorazovú náh1aclu vo výške 24,24 eur (slovom clvadsaľšty11 ew, 24 centov) za celý p1eclrnet 
zmluvy 

2 Zmluvné stl any sa c\ohoc\11, že budúci opi ávnený z vecného bi emena zaplatí budúcemu povmnému 
z vecného b1e111ena Jeclnoiazovú náh1aclu za vecné b1emeno podľa p1eclcháclzajúceho bodu tohto 
článku te.1to zmluvy bezhotovostll)'lll p1 evoclom na účet budúceho pov111ného z vecného bi emcna a to 

Strana 2 z 4 



v lehote clo 30 dní odo clľía do1učenia 1ozhoclnut1a o povolení vkbclu vecného b1emena clo katast1a 
nehnuteľností budúcemu opt ávnenému z vecného bt emena 

3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z (vyhláška Ministe1stva sp1avocll1vost1 SlovenskeJ 1epubliky o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a zna leck)1m posudkom č. 78/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing. Ladislavom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za z1 tademe 
Jedno1 azového odplatného vecného b1emena vo výške 4,68 eu1/m2 (slovom: štyii eu1, 68 centov) 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Buclúc1 povmný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, pt íp jeho
časti vytvo1enej noV)'m geomet11ckým plánom a za to, že na ľiom neviaznu ťaichy, vecné bremená,
záložné pt áva a am mé právne závady, o ktorých by písomne nem formoval budúceho opt ávneného
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady. o kto1 ej nebol budúci oprávnený z vecného
b1emena včas upoveclomen)', zodpovedá budúci povmný z vecného b1emena za prípadnú škodu

2 Budúci povmn:;1 z vecného b1 emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepi ebieha 
žiadne konanie u notá1a, na súde, prípadne na 1110111 01gáne štátnej sp1ávy, o kto1om by písomne 
nemformoval budúceho oprávneného z vecného b1e111ena, že údaJe v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú spi ávne a pravdivé, že budúci pov1nn)' z vecného bremena Je 1dent1ck)' s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom. aby mohla cleklaiovať Jej vlastníctvo, ,e�p. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecného b1 emena zoclpoveclii za škodu, kto1 á by v tejto súv1slost1
vzmkla budúcemu opt iivnenému z vecného b1 emena.

3 Vyhotoven 1e zmluvy o z1 iaclen í vecného bremena zabezpečí budúci oprávnen)' z vecného bremena 
a budúci pov111ný z vecného b1emena sa zavazuje zmluvu podpísať úradne overeným podpisom 
clo 14 dní od clo1učen1a jeJ niivrhu Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady 
na vklad p1 iiva zodpovedajúceho vecnému b1 emenu uh1 aclí buclúc1 opt iivnený z vecného b1 emena 

4 Ak budúci povinn)' z vecného b1e111ena nesplní zéÍvazok uzav1 ieť budúcu zmluvu o z11aclené vecného 
b1 cmena na zéÍklacle ž1aclost1 budúceho opi éÍvneného z vecného bt emena vykonanej v súlade s týmto 
čléÍnkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od clo, učenia néÍvrlrn zmluvy o z1 iadení vecného 
bremena spolu so žiadosťou budúceho opréÍvneného z vecného b1emena o JeJ uzav1etie, môže sa 
budúci opi iivnet1)' z vecného b1 ernena doméÍhať na súde, aby vyh léÍsenie vôle budúceho 
pov111ného z vecného b1 emena bolo nahiaclené súdnym rozhodnutím 

5. Náv1 h na vklad p1 áva zodpovedajúceho vecnému b1 emenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a pocléÍ
budúci op1éÍvnený z vecného b1emena

6. TéÍto zmluva Je pre budúceho opréÍvneného z vecného b1 emena, ktorý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako 111é préÍvo k pozemku pod ľa § 5 8
ods 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zéÍirnna č 50/1976 Zb stavebný zéÍkon v znení nesk01ších p1eclp1sov

7 Budúci povmný z vecného b1 emena t)1mto ucle ľu Je budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena SVOJ 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špcc1ť1kovaného v článku I tejto zmluvy 
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, 
a to V)'Slovne p1c účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania stavby 
cyklot1 asy realtzovaneJ v 1 éÍmci tohto pt ojektu Za t)1mto účelom p1 enechéÍva touto zmluvou 
budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena, ako 1 t1 etím osobám splnomocneným alebo pove1 eným 
budúcim opriivnen:;,m z vecného b1 emena, pt éÍvo bezodplatne užívať budúci zaťažcn)'' pozemok na 
realizáciu výstavby cyklotrasy 1 ealtzovanej v 1 éÍmc1 pt eclmetného pt o.1ektu 

8. Buclúc1 povmný z vecného b1emena sa zmrazuje, že sa až clo okamihu splnenia alebo ziiniku
všetkých povmností vyplývaJúc1ch z teJto zmluvy zclrží akéhokoľvek konania, kto1é by bréÍnilo alebo
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znemožnilo uzatvo1en1e budúceJ zrnluvy o z11adení vecného bremena podľa te1to zrnluvy Budúci 
povmn)' z vecného b1 eme1rn sa na_pnii zavazuJe, že budúci zaťažen)1 pozemok nescuclzí tretím osobám 
ani ho newťaží právom tretích osôb akéhokoľvek druhu. Iirnk budúci povmný z vecného b1eme1rn 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závázku vz111klrt budúcemu oprávnenému L vecného 
brernena 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno 11 1en1t a doplniť len po p1edcháclzaJÚcom súhlase zmluvn)'Ch st1án, a to 
písomn)1m dodatkorn podpísan)'l11 obonrn zmluvnými strnnam1 Budúci povmný z vecného breme1rn 
be11e na vcdorn1c a súhlasí s tým, že v I ámci spiesi\ovan1a situovarna stavby v teréne a cťalšieho 
stup11rt p1 OJektovej dokumentácie môže nastať č 1astočn)1 posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažen)' 
pozemok a vý111e1 u zábe1 u Zmluva o z1 wdení vecného b1 emena bude I eal izovaná pod ľa skutočného 
zábe1 u stmrby 

2. Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotove111ach, z kto1eJ 1 vyhotoverne obc\1ží budúci povrnn)' z vecného
bremeirn a 3 vyhotovenia obch ží budúci op, ávnen)1 z vecného b1 emena

3. Vzťahy zmluvných st1án založené touto zmluvou, kto1é zmluva V)1slovne neup1avuJe, sa 1iad1a
p1 íslušn)'ll1I ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platn)1ch p1ávnych p1edp1sov
Slovenskej 1epubliky.

4 Zmluva nadobúda platnosť cliíom podpisu zmluvn)1m1 stranarni a účinnosť cli'íom nasledujúCIIn 
po d111 JeJ zvereJnerna na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného bremena v zmysle § 
4 7a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § Sa zákona č 21 1 /2000 Z z o slobodnom pl ístupe 
k mfonnác1ám v znení neskorších predpisov. 

5 Zmluvné st1any berú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v p1 ípacle, ak nebude vydané 
stavebné povolerne, alebo nenadobudne p1 ávoplatnos( alebo z mého vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pokračovať v stavbe cyklotrasy plánovaneJ v rámci p10.1ektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK 

6. P1áva a pov111nost1 budúceho povmného z vecného b1emena vyplývaJÚce z teJto zmluvy prechádzaJú
na nasledu.1úc1ch p1ávnych nástupcov

7. Zmluvné st1any vyhlasuJÚ, že ich zmluvná voľnosť nie Je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvo1ená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvu s1 p1ečítal1,je1 obsahu 1ozu111ejú a na znak súhlasu Ju podp1suJú.

8. Neoclclel1teľnou súčasťou te_1to zmluvy Je situácia ako Príloha č 1.

V T1enčíne, cli'la 2 2 �lÁJ 20'1 
v ... ' ... , di'la l/ 

Budúc, op1ávnený z vecného b1en;eh,1; 11 1 
Trenčiansky samosp ,wny krµ,j Í "

Budúci pov111ný z vecného bremena 

-1, 
 

... v ... . ' .. 
 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 
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