
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

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

uzatvorená podľa § 151 n a nasl Občwnskeho zákonníb č 40/1964 Zb medzi týmito zmluvnými 
st1anam1 

Titul, meno a pnezv1sko 

Rodné pnezv1sko 

Trvale bytom 

Františka Sekerášová 

                            017 01 Považská Bystnca 

Dátum naroderna 

Rodné číslo 

Bankové spoJerne 

IBAN 

(cľaleJ ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo K dolneJ stan1c1 7282/20A. 91 1 O 1 T1 enčín 
zastúpený 
IČO 
DIČ 
IČ p1e DPH 
Bankové spoJeme 
IBAN 

Ing Jarosbv Baška - predseda 
36126624 
2021613275 
nie Je platiteľom DPH 
Štátna pokladrnca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

( d aleJ ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tva1 e) 
(ďaleJ spoločne aJ ako „zmluvné strany" a Jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Buduc1 povmný z vecného bremena Je vlastníkom pozemkov nachádzaJÚc1ch sa v katastrálnom území 
Podvažie, obec Považská Bystnca, okres Považská Byst11ca, ktoré sú zapísané v katastn 
nehnuteľností vedenom Okt esným út adom Považská Bystnca btastrálnyrn odborom nasledovne 

Predpokladaný Podielová 
Cena 

Č. listu č. EKN Výmera celkom 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera 

(4,68 
s1tuác1e/m2 záberu/m2 

€/m2) 

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/40 1,95 9,11 € 

46,47 682 63/3 1220 orná pôda 1/40 1,16 5,44 € 

(ďaleJ len ako „budúci zaťažený pozemok") 
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2 Budúci povmný z vecného bremeirn má záujem znad1ť vecné b1 emeno v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena k budúcemu zaťaženému pozemku, príp Jeho časti vytvo1eneJ 
porealizačným geometnckým plánom, na ktorom bude v rámci stavby cyklotrasy 1eal1zov::me_1 
v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, ktoreJ stavebníkom bude budúci oprávnený z vecného bremena, osadená stavba 
cyklotrasy pod ľa s1tuác1e, kto, á tvo1 í pi ílohu č I teJto zmluvy 

3 Účelom zmluvy _1e získanie p1ávneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie 1eal1zác1e a ud1žateľnost1 
projektu „Zlepšenie cyldistickej infraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, predkladaného v 1 ámc1 Ope1ačného p1og1a111u IROP Realizácrn p10.1ektu spoč1va vo 
vybudovaní a prevádzkovaní stavby vo vereJnom záuJme, ktorej stavebníkom bude budúci opriivnený 
z vecného bremena a ud1 žatel nosť p10_1ektu spočíva v Jeho udržaní po dobu prnt1ch (5) rokov od 
finančného ukončen 1a proJektu 

4 Budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena sa touto zmluvou 
zavazuJÚ, že po spresnení záberu buduceho zataženého pozemku, ak budúc1 zaťažen:{1 pozemok 
uvedený v bode I tohto článku te_1to z111luvy bude naďaleJ súčastou stavby „Zlepšenie cyklhtickej 
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp Jednot!tvú etapu stavby), v súlade s po1eal1začn)111 
geometnckým plánom uzatvona zmluvu o znadení vecného bremena na budúci zat ažen:í' pozemok 
uvedený v bode I tohto článku teJto zmluvy, p1íp Jeho časť vytvo,enú nov:í'rn geo111et1 1ck:í'111 
plánom 

5 Zmluvou o znadení vecného bremena budúci povmný z vecného bremena znad1 v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočíva_J{1ce v povmnost1 budúceho 
povmného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku 

a) st, p1eť na budúcom zaťaženom po1-emku právo budúceho oprávneného z vecného bremena na
výstavbu a um1estne111e stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v rozsahu, v akom bude po z, ealizo;aní stavby vyznačená
na po, ealizačnom geomet11ckom pláne, vyhotoven ,e kto, ého zabezpečí budúc, opi ávnen:í
z vecného bremena,

b) sti pieť pieváclzkovan,e užívanie údi žbu. opi avy, 1 ekon šti ukc1u mocle1 n1zác1u stavby „Zlepšenie
cyklistickej mfraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská By<;trica - hranica ŽSK a za tým
účelom st! piet p1 ávo p1 echodu a pre.1azdu zamestnancov a voz1d1el budúceho op1ávneného
z vecného bremena, príp zamestnancov a voZ1c\1e! ním Ul čeneJ orga111zác1e

6 Budúce vecné bremeno bude spo.iené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku, 
p1 íp Jeho časti vytvo, ene_J geomet1 1ck:í'm plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechádza na 
nadobúdateľa, t J  povrnným z vecného bremena Je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zaťaženého 
pozemku. p1 íp Jeho čast, vytvo1 ene1 geomet11ck)1m plánom 

7 Budúce vecné bremeno sa znad1 na dobu neu1č1tú 

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl I teJto zmluvy sa zrrnd1 odplatne za 
Jednorazovú náhradu vo výške 14,55 eur(slovom št111ásť eu1, 55 centov) za celý predmet zmluvy 

2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí budúcemu povrnnému 
z vecného bremena Jednorazovú náhtaclu za vecné b1emeno podľa p1edchádza.1úeeho bodu tohto 
č !ánku teJtO zmluvy bezhotovostný 111 p1 evodom na účet budúceho povrnného z vecného bremena a to 
v lehote do 30 dní odo c\11a doi učen,a I ozhodnut1a o povolení v kla clu vecného bremena do katast1a 
nehnuteľností budúcemu opii1vnenému z vecného bremena 
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3 V zmysle vyhlašk) č 492/2004 Z z (vyhláška M1111ste1stva sp1avocll1vosti Slove11ske_1 1epubl1k) o 
stanovení všeobecneJ hodnoty 111a.1etku) a znaleck)'-111 posuclko111 č 78/2017 vyhotoveným znalcom 
Ing Ladislavom Horným, Soblahov 410,913 38 Soblahov, bola stanovená Jednotná cena za znademe 
_1edn01azového odplatného vecného bremena vo výške 4,68 eur/m2 (slovom štyii eur, 68 centov)

Článok 3 
Práva a povinnosti ?mluvných strán 

Budúci povmný z vecného bremena 1 učí za vlastn1ctvo bucluceho zaťaženého pozemku, príp Jeho 
časti vytvo1e11e.1 11ov)'1m geometnckým plánom a za to. že na 110111 neviaznu ťmchy, vecné b1eme11á. 
záložné práva a a111 mé právne závady, o ktorých by písomne ne111forn1oval budúceho oprávneného 
z vecného bremena V p1 ípacle ake_1koľvek zavacl) . o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného 
bremena včas upovedomený, zoclpoveclá bucluct povmný z vecného bremena za prípadnú škodu 

2 Budúci povmný z vecného bremena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha 
žiadne kona111e u notára, na súde, prípadne na 1110111 orgáne štátnej správy, o ktorom by písomne 
nemformoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že úda_1e v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že buclúct povmný z vecného bi emena Je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zoclpoveclá za to, že už ďalšia osoba nemôže p1ecllož1ť cloklacl
o tom. aby mob la elek la, ovať JeJ vlastníctvo. 1 esp spol uv Jastn íctvo k bucl úcem u zaťaženému
pozemku Inak budúci povmný z vecneho bremena zodpovedá za škodu, ktorá by v teJtO súvislosti
vzrnkla budúcemu oprávnenému z vecného bremena

3 Vyhotovenie zmluvy o zt taclení vecného bt emena zabezpečí buclúct opt ávnený z vecného bt emena 
a budúci povmný z vecného bremena sa zavazuJe zmluvu podpísať ú1aclne ove1ený111 poclp1so111 
clo 14 clní ocl cloručerna JeJ náv, hu Náklady na vyhotovenie geometi 1ckého plánu ako aJ náklady 
na vklad práva zodpovedaJÚceho vecnému bremenu uhradí budúci opt ávnený z vecného bt emena 

4 Ak budúci pov1nn;'1 z vecneho biemena nesplní závazok uzav, 1eť budúcu z111luvu o zt 1aclené vecného 
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto 
článkom te_1to zmluvy v lehote clo 14 cln í ocl clo1 učen 1a náv, hu zmluvy o znadení vecného 
bremena spolu so ž1aclosťou budúceho op1ávneného z vecného biemena o JeJ uzaviet1e, môže sa 
buclúc1 opiávnen)'- z vecného b1emena clo111ahat na súcle, aby vyhlásenie vôle budúceho 
povmného z vecného bremena bolo nahradené súdnym rozhodnutím 

5 Návrh na vklad práva zodpoveda_1úceho vecnému biemenu clo katastia nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného bremena 

6 Táto zmluva Je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcun stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zat ažené111u pozemku ako mé právo k pozemku podľa§ 58 
ods 2 v spoJen í s § 139 ocls l zákona č 50/1976 Zb stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

7 Budúci povmný z vecného bremena týmto ucleľu.1e buclúce111u oprávnenému z vecného bremena SVOJ 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaním pozemku špecifikovaného v článku I teJto zmluvy 
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK, 
a to vý1slovne pie účely územného konania stavebného kona111a a kolauclačného konania stavby 
cyklotrasy realizovanej v rámci tohto projektu Za tý1mto účelom p1 enecháva touto zmluvou 

budúcemu oprávnenému z vecného bremena, ako i tretím osobám splnomocneným alebo povereným 
budúcim oprávneným z vecného bremena, právo bezodplatne užívať buclúc, zaťažený pozemok na 
reahzácm výstavby cyklotrasy reahzovaneJ v rámci piedmetného projektu 

8 Budúci povmný z vecného bremena sa zavazu_1e, že sa až do okamihu splne111a alebo zámku 

všetkých povmností vyplývajúcich z te_1to zmluvy zcl1ží akéhokoľvek konania, ktoié by biánilo alebo 
znemožnilo uzatvorerne budúcej zmluvy o znadení vecného bremena podľa te_1to zmluvy Buclúc, 
povtnný z vecného bremena sa naJma zavazu_1e, že budúci zaťažený pozemok nescudzí tretím osobám 
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am ho nezaťaží p1 ávom t1 etích osôb akéhokorvek d1 uhu Inak budúci povmný z vecného bremena 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto závazku vz111kla budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena 

Článok 4 
Záverečné ustanovema 

Túto zmluvu možno 111cn1t a dopln1t len po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán, a to 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami Budúci povmný z vecného bremena 
bene na vedomie a súhlasí s tým, že v I árnc 1 spi esi1ovan 1a s1tuova111a stavby v teréne a cl alš1eho 
stupiía p1 oJektoveJ dokumentácie môže nastať č1astočný1 posun zábe1 u s dopadom na budúci zaťažený 
pozemok a výmeru záberu Zmluva o zriadení vecného bremena bude 1ealtzovaná podľa skutočného 
záberu stavby 

2 Zmluva Je vyhotovená v 4 vyhotovernach, z ktorej 1 vyhotove111e obdrží budúci povmný z vecného 
bremena a 3 vyhotoverna obdrží budúci oprávnený z vecného bremena 

3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, kto1é zmluva výslovne neupravuje, sa 1rnd1a 
prísl ušným I ustanoven 1am I Obč 1anskeho zákonníka a ostatných platných právnych pt edp1sov 
Slovenskej republiky 

4 Zmluva nadobúda platnost clľíom podp1:,u zmluvnými st1ana1111 a účinnosť d(1om nasledu_1úc1111 
po dm JeJ zvereJ nema na webovom sídle budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle � 
47a ods 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č 21 l /2000 Z z o slobodnom prístupe 
k mťormáciám v znení neskorších predpisov 

5 Zmluvné strany berú na vedomie, že plnerne zo zmluvy nenastane v prípade, ak nebude vydané 
stavebné povoleme, alebo nenadobudne pt avoplatnosť. alebo z iného vážneho dôvodu nebude 
možné začať alebo pok1ačovať v stavbe cyklotrasy plánovanej v rámci projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK 

6 Práva a pov111nost1 budúceho povmného z vecného bremena vyplývajúce z teJto zmluvy prechúdzajÚ 
na nasledujúcich právnych nástupcov 

7 Zmluvné st1any vyhlasu_1ú. že ich zmluvná voľnosť nie Je obmedzenú. túto zmluvu uzatvo1 tli na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v t1es111 a za niipadnc nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítalt.JCJ obsahu 1ozume_1ú a na znak súhlasu ju podpisujú 

8 Neoddeliteľnou súčasťou te_1to zrnluv) Je s1tuácw ako Pt ílolrn č 

- 6
V T1enčíne, cli'ía 

Budúci oprávnený z v 'ného bremena 
T,eofo (Hávoy k,aj 

Ing Jaroslav Baška 
predseda 
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Budúci povmný z vecného bremena 

{.,Í/7./ 
Františka Sekerúšovú, r Mehšová 
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