
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017 / ....... 
(cľaleJ len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvo1ená podľa § 15 l n a nasl. Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. medzi tfmito zmluvnfm1 
st1 ana1111. 

Titul, meno a p11ezv1sko. 

Rodné p11ezv1sko 

Trvale bytom: 

Dátum naioclenia 

Rodné číslo. 

Bankové sp0Je111e: 

IBAN: 

BenJamrn Mat t111ka 

Mart111ka 

                  O 17 04 Považská Bystnca 

(cľalc.1 ako ,,budúci povinný z vecného bremena" v p!Íslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ starne, 7282/20A. 9\ \ O\ T1enčín 
zastúpenf Ing. Jaroslav Baška - p1 eclsecla 
1 ČO· 36126624 
DIČ: 2021613275 
lČ pte DPH: 
Bankové sp0Je111e. 
IBAN. 

111e Je platiteľom DPH 
Štátna pokladmca 
SK.51 8180 0000 0070 0050 4489 

( cľa lej ako „budúci oprávncn5' z vecného bremena" v p1 íslušnorn tvare) 
(cľalej spoločne aj ako „zmluvné strany" a Jeclnot!tvo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvaic) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci pov11111f z vecného b1emena Je vlastníkom pozemkov nacháclza.1úc1ch sa v katast1álnom území
Poclvaž1e, obec Považská Byst11ca, okies Považská Byst11ca, ktoré sú zapísané v katast1 1
nehnuteľnm.tí vedenom Ok1esn)'1m úradom Považská Bystnca katast1álnym odbo10111 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 

€/m2) 
46,47 682 63/3 1220 orná pôda 1/20 2,32 10,87 € 

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/20 3,89 18,22 € 

(ďalej len ako „budúci zaťaže11)'1 pozemok") 
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2 Bud úct povmný z vecného bt ernena má záu_1ern z1 wcltť vecné bremeno v p1 os pech budúceho 
opt ávneného z vecného b1 emena k budúcemu zaťaženému pozemku, pt íp. Jeho časti vytvorene) 
po1eal1začn)1m geomett1cki1m plánom, na ktorom bude v 1ámc1 stavby cyklot1asy 1ealtzovaneJ 
v rámci ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, ktotcJ stavebníkom bude budúci op1ávnený z vecného b1emena, osadená stavba 
cyklotrasy podľa s1tuác1e, kto1á tvoi í pt ílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3 Účelom zmluvy JC získanie p1úvneho vzťahu k pozemku na zabezpeče111e 1eahzúc1e a ucl1žateľnost1 
ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, ptedklaclaného v 1 ámc1 Ope1 ačného prog1 amu !ROP Realizácia projektu spočíva vo 
vybudovaní a p1evúdzkovaní stavby vo vereJnom záuJme, ktoteJ stavebníkom bude budúci op1ávnen)' 
z vecného b1emena a ud1žateľnosť plOJektu spočíva v Jeho ucl1žaní po dobu pwt1ch (5) tokov od 
finančného ukončenia p10_1ektu 

4 Budúci pov111ni1 z vecného b1 cmena a budúci opt ávnený z vecného b1 emena sa touto Lmluvou 
zavhzuJÚ, že po sp1esnení zi1be1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen)' po,cmok 
uvedeni1 v bode I tohto článku teJto zmluvy bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
10zhoclnutia na p1 eclmetnú stavbu (1 esp Jednotlivú etapu stavby), v súlade s pot cal izačn)1m 
geomet11cki1m plánom uzatvo1 ia zmluvu o znadení vecného bremena na budúci zaťažen)' pozemok 
uvedel1)' v bode I tohto článku tejto zmluvy, pt íp Jeho časť vytvo1enú noV\'111 geomet11ckým 
plúnom 

5 Zmluvou o zriadení vecného bremena budúci pov1nni1 z vecného b1emena znacl1 v p1ospech 
budúceho op1ávneného z vecného b1emcna vecné b1erneno spočívajúce v povrnnost1 budúceho 
povrnného z vecného b1 emena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku 

a) st1 pieť na budúcom zaťaženom pozemku p1 ávo budúceho oprávneného z vecného b1 emena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: tbek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v 1ozsahu, v akom bude po z1eal1zovaní stavby vyznačená
na po1ealizačnom geomet11cko111 pláne vyhotovenie ktorého zabezpečí budúc, op1ávnen)1 

z vecného b1 emena,
b) st1p1eť p1evádzkovan1e užívanie úcltžbu, op1avy, 1ekonštrukciu, mode1n1záciu stavby „Zlepšenie

cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská By�trica - hranica ŽSK a La l)'l11
účelom st1 p1eť právo p1 echoclu a p1 eJazclu zamestnancov a voz1cl1el budúceho op, úvneného
z vecného bremena, príp zamestnancov a vozic\1cl ním u1čeneJ 01ga111zúc1e

6 Budúce vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti � budúceho zaťaženého pozemku, 
p1 íp Jeho čast, vytvo1eneJ gcomet1 ick)1m plánom, kt01é spolu s vlastníctvom p1echádza na 
nadobúdateľa, t j povmným z vecného b1 ernena Je vlastník alebo spolu v lastn íc I budúceho zaťaženého 
pozemku, pt íp jeho časti vytv01cne_J geornet11ckýrn plánom. 

7 Budúce vecné bremeno sa z11ad1 na dobu neu1č1tú. 

Čhinok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné st1any sa dohodli, že vecné btcrneno vymedzené v čl I teJto zmluvy sa z11acli odplatne D1 
Jeclnotazovú náh1adu vo výške 29,09 eur (slovom dvadsatdevať eur, 9 centov) za celý predmet 
zmluvy. 

2. Zmluvné sl1any sa dohodlt, že budúci optúvnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povmnému
z vecného bremena Jednorazovú náhradu za vecné bremeno podľa ptedcháclzajúccho bodu tohto
článku teJto zmluvy bezhotovostt1)'11l p1 evodom na účet budúceho povmného z vecného b1 crnena a to
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v lehote clo 30 dní odo clt"ta clotučenta tozhodnutia o povolení vkladu vecného biemena do katastia 
nehnuteľností budúcemu optávnenému z vecného bternena 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška fVlinistetstva spiavocllivost1 Slovenskej republiky o
stanovcn í všeobecnej hodnoty maJetku) a zna leckfm posucl kom č. 78/20 l 7 vyhotoven)'l11 zna lcorn
Ing. Lachslavom Holll)'l1 1, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znaclcrne
jecln01 azového odplatného vecného b1 emena vo V)'ške 4,68 eu1 /1112 (slovom· šty11 eLll, 68 centov)

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Budúci povinný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, plÍp. Jeho 
časti vytvo1 ene.1 nov)'1111 geo11 1et1 ickfm plánom a za to. že na ľíom neviaznu ťai chy, vecné b1 emená. 
záložné ptáva a ani mé ptávne závady, o ktorých by písomne nemťormoval budúceho oprávneného 
z vecného btemena V p1 ípacle akejkoľvek závady, o ktoteJ nebol budúci op1ávnený z vecného 
b1emena včas upoveclomen)'1, zodpovedá budúci povinný z vecného b1emena za prípadnú škodu. 

2 Budúci pov1t1t1)' z vecného bt emena vyhlasu.1e, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepi eb1eha 
žiadne kona111e u notáia, na súde, prípadne na morn 01 gáne štátne.1 sp, ávy, o ktorom by písomne 
ne111ťo1111oval budúceho opi ávneného z vecného bremena, že údaJe v p1 edložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a p1avd1vé, že budúci povinný z vecného b1emena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalš1a osoba nemôže p1eclložiť doklad
o tom. aby mohla deklaiovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku Inak budúci povmn)' z vecného b1 emena zodpovedá za škodu, kto1 á by v teJto súv1slost1
vzrnkla budúcemu opi ávnenému z vecného bi emena.

3 Vyhotove111e zmluvy o zt 1aclen í vecného b1 emena zabezpečí budúci opi ávnen)1 z vecného b1 emcna 
a budúc, povmný z vecného bremena sa zaväzu.1e zmluvu podpísať ú1adne overenfm podpisom 
clo 14 dní od do1učenia jej náv1hu Náklady na vyhotovenie geomettického plánu ako aj náklady 
na vklad p1áva zodpovedaJúceho vecnému bremenu uh1aclí budúci op1ávnený z vecného b1emena. 

4. Ak budúci povinn)'1 z vecného bremena nesplní závazok uzavrieť budúcu zmluvu o z11aclené vecného
bremena na základe žiadosti budúceho opi ávneného z vecného bt emena vykonaneJ v súlade s týmto
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od clo1učen1a náv1hu zmluvy o 211aclení vecného
btemena spolu so žiadosťou budúceho op1ávneného z vecného b1emena o jej uzav1etie, môže sa
budúci op1ávnet1)' z vecného bremena domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho
povinného z vecného b1 emena bolo nalu aclené súdnym I ozhodnutím.

5 Návrh na vklad p1áva zoclpovecla.1úceho vecnému b1emenu clo katast1a nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci opiávnený z vecného b1emena. 

6. Táto zmluva Je pte budúceho opiávneného z vecného b1emena, kt01ý bude buclúc1rn stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zafaženém u pozemku ako 111é p1 ávo k pozemku pod ľa § 5 8
ods. 2 v spojení s § 139 ods. l zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon v znení neskot ších p1eclp1sov.

7. Budúci povmný z vecného b1emena týmto ucleľu_1e budúcemu oprávnenému z vecného btemena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špec1ľikovaného v článku I tejto zmluvy
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK,
a to v)'1slovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania stavby
cyklotiasy I ealtzovaneJ v 1 ámci tohto pt oJektu. Za t)1mto účelom p1 enecháva touto zmluvou
budúcemu opt ávnenému z vecného b1 emena, ako I t1 etím osobám splnomocneným alebo pove, eným
budúcim op,ávneným z vecného bremena, ptávo bezodplatne užívať budúci zaťažený pozemok na
1ealizác1u výstavby cyklot1asy 1eal1zovane.1 v 1ámcí predmetného p10.1ektu.

8 Budúci povmn)' z vecného b1emena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnema alebo zámku 
všetkých povmností vyplýva.1úc1ch z teJto zmluvy zchží akéhokoľvek konania, ktoré by b1ánilo alebo 
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znemožnilo uzatvo1en1e budúcej zmluvy o zrnidení vecného bremena podľa te_1to zmluvy. Budúc, 
povmný z vecného b1emena sa naJma zm1azu1e, že budúc, zaťažen)1 pozemok nescudzí Ltetím osobúm 
a111 ho nezaťaží p1 úvom t1 ctích osôb akéhokoľvek cl1 uhu. Inak budúci pov111n)1 z vecného b1 emcna 
zodpoveclú za škodu, kto, {i by po1 ušením tohto závazku vzrnkla budúcemu oprávnenému z vecného 
btemena. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno me111t a doplniť len po predchác\zaJÚcorn súhlase zrnluvn)'Ch st1án, a to 
písomným dodatkom podpísan)1m oboma zmluvným, st1ana1111 Budúc, povrnný z vecného b1emena 
be11e na vedomie a súhlasí s l)1m, že v 1ámci sp1csiíovan1a situovania stavby v te1éne a cľalš1eho 
stupiía pt 0_1ektove_1 dokumentácie môže nastať č1astoč11)1 posun zábc1 u s dopadom na budúci zaťa1ell)' 
pozemok a výmetu zúberu Zmluva o 711aclení vecného b1 emena bude I eal izovarní pod ľa skutočného 
zábc1 u stavby 

2. Zmluv8 Je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z kto1 e.1 1 vyhotovenie obdrží budúci pov mn)' z vecného
btemena a 3 vyhotove111a obcltží budúci op1óvnený z vecného b1emen8

3 V Lťahy zmluvných st1ón založené touto zmluvou, kt01é zmluva V)'Slovne neup1avuJe, sa 1 1aclia 
prísl ušn)'1m i ust8noven iam i Občianskeho zákonn ílrn a ostatných platni1ch p1 ávnych pt eclp1sov 
Slovenske_! 1epubltky 

4 Zmluva nadobúda plalno:sľ cl11om podpisu zmluvn)1mi :st1a1rnmi 8 C1č11111osť cl110m naslcclujúC11n 
po dm JeJ zve, ej nenia na webovom sídle budúceho opt ávncného z vecného b1 emena v zmysle � 
47a ods I Občianskeho zákonníka v spojení s � Sa záko1rn č. 211/2000 Z z. o slobodnom p1ístupc 
k rnťormác1ám v znení nesko1 ších p1 edp1sov 

5 Zmluvné strany berú 118 vedomie, že plnerne zo zmluvy nenastélne v pt Ípäde, ak nebude vydané 
stävebné povolerne, alebo ne1rnclobudne p1 ávoplatnosť, alebo z rného vážneho dôvodu nebude 
možné začať 81ebo pok1 ačovať v stavbe cyklotiasy plánovaneJ v I ámc1 p10_1ektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštrnktúry v TSK" čast' 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK. 

6 P1áva 8 povrnnost1 budúceho povrnného z vecného b1eme1rn vypl)'V8JÚCe z tejto zmluvy p1echádzajÚ 
118 11asledu_1úc1ch p1ávnych nástupcov 

7. Zmluvné st1any vyhl8SUJÚ, že ich zmluvná voľnosť nie _1e obmedzená. túto zmluvu UZ8lvo1 !11 118
základe ich slobodne_! vôle, zmluv8 nebola uzatvot ená v t1cs111 8 za nápadne nevýhodných podm1enok,
zmluvu s1 p1 ečítali _1e_1 obsahu I ozumejú a na znak súhlasu JU podp1su_1ú.

8 Neoddeliteľnou súčasťou te1to zmluvy Je s1tuác1a ako Príloha č 

2 2 MAJ 20'7 
V T1e11číne, d11a 
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Budúc, povmný z vecného bremena· 

BenJéltnlll Mat trnka, r. Mat trnka 
{ 
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