
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

", 1 20 t 7/ O 3G úCIS O .. ; ... , 

( cľalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvo1ená podľa § 151n a nasl Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb medzi týmito zmluvným, 
st1anam1 

Titul, meno a pt iezvtsko 

Rodné pt 1ezv1sko: 

T1vale bytom· 

Dátum naiodcnia· 

Rodné číslo: 

Bankové sp0Je111e: 

IBAN 

Filoména Martmková 

                  O 17 04 Považská Bystnca 2

 

( ďale1 ako „budúci povinný z vecného bremena" v pt 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 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pte DPH: 
Bankové sp0Je111e· 
IBAN: 

nie JC platiteľom DPH 
Štátna poklad111ca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľale.1 ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v pt íslušnom tvaie) 
(cľalej spoločne aJ ako ,,zmluvné strany" a.1ednotltvo ako „zmluvná strana·' v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povmný z vecného bternena Je vlastníkom pozemkov nacháclza.1úc1ch sa v katast1álnom území
Podvažie, obec Považská Bystnca, okt es Považská Bystt ,ca, ktoré sú zapísané v katastn
nehnuteľností vedenom OkreSl1)'111 úradom Považská Byst11ca katastrálnym 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) 

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

( cľa lej len ako „budúc I zaťažen)' pozemok") 
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2 Budúci pov111t1)' z vecného btemena mú zúuJem zt tadiť vecné btemeno v prospech budúceho 
opt ávneného z vecného bt ernena k budúcemu zaťaženému pozemku, pt íp Jeho časti vytvot eneJ 
pot eal izaČl1)'111 gcomet11ck)1 t11 plánom, na kto, 0111 bude v I ámct stavby cyklott asy I ealtzovaneJ 
v ráme, ptoJektu „Zlep�enie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: ú�ek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, kto, CJ stavebníkom bude bud úct opi úvnen)' z vecného bt emena, osadená stavba 
cyklotiasy podľa s1tuac1e, kto,á tv01í ptÍlohu č l tejto zmluvy 

3 Účelom zmluvy je získan 1e pt ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečen te real tzác ie a udt žate ľno�t, 
ptoJektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, p1edkladaného v ráme, Opetačného prog1amu IROP Real1zác1a ptojektu spočíva vo 
vybudovaní a p1evádzkovaní stavby vo ve1e1nom ?ÚUJme, ktoteJ stavebníkom bude budúci optávnený 
z vecného btcmena a ucl1žateľnosť p101cktu spočíva v Jeho ucltžaní po dobu p1at1ch (5) tokov od 
finančného ukončenia p10_1cktu. 

4 Buclúct pov111ný z vecného bt emena a bud úct opi ávnet1)' z vecného b1 emena sa touto zmluvou 
zavazuJ ú, že po spt es není zábe1 u budúceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažený pozemok 
uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy bude nacľaleJ súčasťou stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
10zhodnut1a na pt edmetnú stavbu (t esp Jednotlivú etapu stavby), v súlade s po real 1začný111 
geomett 1ck)'i11 plánom u?atv01 ta zmluvu o z1 iadení vecného bremena na budúci zaťažen)'1 pozemok 
uveden)' v bode I tohto článku te1to zmluvy, príp Jeho časť vytvo1enú nov)'1111 geomelt 1ck)'1rn 
plúnom. 

5 Zmluvou o z1 tadení vecného b1 emena bud úct pov111ný z vecného bt emena z1 iadt v pt m,pech 
budúceho oprávneného z vecného b1e111cna vecné b1emeno spočívajúce v pov111nost1 budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku 

a) st1 pieť na budúcom zaťaženom pozemku pt ávo budúceho op1ávneného z vecného bternena na
V)1stavbu a um1estnen1e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská By�trica - hranica ŽSK v I ozsahu, v akom bude po zt ealtzovaní stavby vyznačená
na pot eal1začno111 geornctt 1cko111 pláne. vyhotovenie kto, ého La bezpečí budúc, opt ávnet1)'
z vecného bremena,

b) stt pteť pt evádzkovan te, uží van te, úclt žbu, opt avy. 1 ekonštt ukc tu, rnodern izáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za l)'l11
účelom stt pteľ pt ávo prechodu a preJazdu zamestnancov a voz1d1el budúceho opi ávneného
z vecného b1emena, príp zamestnancov a vozicltel ním utčeneJ 01gan1zácie

6 Budúce vecné b1erneno bude spo1ené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
pt íp . .1eho časti vytvotencj geomet1 ick)'1111 plánom, ktoté spolu s vlastníctvom ptecháclza na 
nadobúdateľa, t.J. povmným z vecného b1c111ena Je vlastník alebo spoluvlastníct budúceho zaťaženého 
pozemku, pt íp jeho časti vytvo1 ene.1 geomelt ick)'1111 plánom 

7 Budúce vecné bremeno sa z1taclt na dobu neurčitú. 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné b1erneno vymedzené v čl I te_1to zmluvy sa zriadi odplatne za
Jedn01azovú náhradu vo výške 18,22 eu1 (slovom: osemnásť eur, 22 centov) za celý p1eclmet zmluvy

2 Zmluvné st1any sa clohocllt, že budúci op1úvnený z vecného b1e111ena zaplatí budúcemu povinnému 
z vecného b1 emena .1cclno1 azovú náht a clu za vecné bremeno pod ľa p1 ec\cháclzaJ úccho bodu tohto 
článku tcJto zmluvy bezhotovostn)1rn p1cvoclom na účet budúceho pov111ného z vecného btcrnena a to 
v lehote clo 30 dní odo cl11a do1učcnta r0Lhod11ut1a o povolení vkladu vecného btemena clo katastra 
nehnuteľností budúcemu opi ávnenérnu z vecného bt ernena 
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3 V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška IVl1niste1stva sp1avodlivost1 Slovenskej 1epubliky o 
stanovení všeobecne.1 hodnoty majetku) a z11aleck)1lll posudkom č 78 /2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladtslčwom Horným, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za z11aderne 
Jedno, azového odplatného vecného b1 emena vo výške 4,68 eur/1112 ( slovom: šty11 etll, 68 centov) 

Člúnok 3 
Prúva a povinnosti zmluvnfch strán 

l. Bud úct pov111ný z vecného b1emena 1 učí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp. Jeho
časti vytvo1 cnej 11ov)1111 geo111et1 ick)111 1 plánom a za to, že na 11011 1 neviaznu ťarchy, vecné b1 emená,
záložné práva a am 111é pt ávne závady, o ktorých by písomne nem formoval budúceho optávneného
z vecného b1emena V p1 ípade ake_1koľvek závady. o kto1e.1 nebol budúci oprávnený z vecného
b1emena včas upovedomený, zodpovedá budúci povinný z vecného b1emena za plÍpadnú škodu

2 Budúci povmil)' z vecného bi emena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepi eb1eha 
žiadne konanie u notá1a, na súde, pt ípadne na 1110111 01 gáne štátne.1 spt ávy, o ktot 0111 by písomne 
nemťormoval budúceho optávneného z vecného b1ernena, že údaJe v p1edložen)1Ch dokladoch 
o vlastníctve sú spi ávne a pravdivé, že budúci pov1nn)1 z vecného bi emena Je 1dent1ck)1 s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už cľalšia osoba ne111ôže predložiť doklad
o tom, aby mohla deklatovať jeJ vlastníctvo, 1esp spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci pov111n)1 z vecného b1emena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJto súvislosti
vznikla budúcemu op1ávnenému z vecného b1emena

3 Vyhotoven 1e zmluvy o Zl 1aclen í vecného bremena zabezpečí budúci opi ávnen)' z vecného bremena 
a budúci povinn)' z vecného b1e111ena sa zaväztqe zmluvu podpísať úradne ove1en)1m podpisom 
do 14 dní od do1 učenia jej náv1 hu Náklady na vyhotovenie geomet11ckého plánu ako aj náklady 
na vklad pt áva zodpovedajúceho vecnému bi emenu uht aclí budúci opi ávnený z vecného bremena 

4. Ak budúci povinný z vecného b1emena nesplní záväzok uzavrieť budúcu zmluvu o zriadené vecného
bi emena na základe ž1adost1 budúceho opi ávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto
článkom te.1to zmluvy v lehote do 14 dní ocl do, učenia náv1 hu zmluvy o z1 tadení vecného
b1 emena spolu so žiadosťou budúceho opi ávneného z vecného b1 emena o Jej uzav1 etie, môže sa
budúci opi ávnený z vecného bremena domáhať na súde, aby vyhláse111e vôle budúceho
povmného z vecného bremena bolo nal11 adené súdnym I ozhodnutím.

5. Náv1h na vklad p1áva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci oprávnen)1 z vecného bi emena

6 Táto zmluva Je p1e budúceho oprávneného z vecného bi emena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako 111é právo k pozemku pod ľa § 5 8 
ods. 2 v spojení s§ 139 ods l zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení nesko1ších p1edp1sov 

7. Budúci povinný z vecného b1 emena týmto udeľu.1e budúcemu opt ávnenému z vecného bi emena svoJ
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku l tejto zmluvy
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považskú Bystrica - hr;nica ŽSK,
a to V)1slovne p1e účely územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania stavby
cyklot1asy real1zovaneJ v rámct tohto p10.1ektu. Za t)1111to účelom p1enecháva touto zmluvou
budúcemu op1ávnenému z vecného btemena, ako I t1etím osobám splnomocneným alebo pove1en)1m
budúcim op1ávneným z vecného b1ernena, p1ávo bezodplatne užívať budúci zaťažen)1 pozemok na
1 ealizác1u V)'Stavby cyklotiasy 1 ealizovaneJ v 1 ámc1 pi edmetného pi OJektu

8. Budúci pov111ný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnema alebo zámku
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zd1ží akéhokoľvek konania, ktoté by b1ántlo alebo
znemož111lo uzatvoreme budúcej zmluvy o znadení vecného b1emena podľa tejto zmluvy. Budúci
pov111I1)' z vecného b1emena sa naJm:i zaväzuje, že budúci zaťažený pozemok nescudzí t1etím osobám
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an, ho nezaťaží p1 ávom tretích osôb akéhokoľvek ch uhu. Inak budúc1 pov111ný z vecného b1cmena 
zodpovedá za škodu, kto1á by porušením tohto záväzku vzrnkla budúcemu op1ávnenému z vecného 
b1emena 

Člúnok 4 
Záverečné ustanovenia 

Tt'1to zmluvu možno 111cn1t a doplniť len po predchádzaJúcom súhlase zmluvných st1án, a to 
písomným dodatkom podpísani1m oboma zmluvnýnu stranami. Buclúct povmn)' z vecného btemena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v I ámc i spresi1ovan 1a s1tuovarna stavby v te1 éne a cľalš1cho 
stupfia p1 ojektove1 clokumentác 1e môže nastať čiastočn)°' posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažen)1 

pozemok a výmeru zábet u Zmluva o z1 wdení vecného bt erncna bude I eal 1zovaná pod ľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zrnluv8 Je vyhotovená v 4 vyhotove1rn1ch, z kto, eJ 1 vyhotoverne obch ží budúc, povmný z vecného 
b1 emena a 3 vyhotoverna obci, ží bud úct op, ávnen)' z vecného bremena 

3 Yzť3hy zmluvných sttán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa 1rncl1a 
pt íslušn)1m1 ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych ptcdptsov 
Slovenskej I epubltky. 

4. Zmluva nadobúda platnosť d1'íom podpisu zmluvn)1mi st1anam1 a účinnosť di"1om nasleduJúc1m
po cl111 jeJ zvereJnerna na webovom sídle budúceho op1ávneného z vecného b1emena v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spoJení s � Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom plÍstupe
k 111formác1ám v znení nesk01 ších p1 edp1sov

5. Zmluvné st1any be1ú na vedo1111e, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané
stavebné povolenie, alebo nenadobudne ptávoplatnosť. alebo z iného vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pok1 ačovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v 1 ámc1 p1 OJektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK.

6. Práva a pov111nost1 budúceho povinného z vecného bremena vypli1vajúce z teJto zmluvy p1echáclzajú
na nasledujúcich právnych nástupcov

7. Zmluvné strany vyhlasuJLI, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvo1 Iii na
základe ,ch slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1esrn a za nápadne nevi1hoclných podmienok,
zmluvu s1 p1ečítal1,jej obsahu 1ozumeJÚ a na znak súhlasu Ju podpisujú

8. Neodclel1teľnou st'1časťou tejto zmluvy Je situácia ako P1 íloha č. 1

2 2 MAJ 20'7 
V T1enčíne, di'ta . ..... . .. 

Budúc, oprávnený z vecného b1emena 
Trenčiansky samosprávn 'k\·aj / 'ri, '. 

{ ... r , -� 

Ing .T ai osla v Baška 
p1 edsecla 

v .. . , di1a 

Buclúc1 pov111n)' z vecného b1 emcna · 

\1 

,, 

Filoména t--tla, t111ková, 1 D0ble_1ová 
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