
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017 /.Q$.fG' 
(cľalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzntvorená podľa � 15111 a nasl. Občian keho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi tirmito zmluvnými 
stranami: 

Titul, meno a priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytom: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

lBAN: 

Helena Mel išová 

           O 17 04 Považská Bystrica  

. . . .............. .

(cľalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslu"nom tvélľe) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A. 91 1 O I Trenčín 
z,istúpený: Ing. Jaroslav Baška - predsecl,1 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK.51 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 
(cľale.i spoločne aj ako „zmluvné strany" a jeclnotlivo ako ,,zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Podvažie. obec Považská Bystrica, okres Pov[!žská Bystrica, ktoré sú zapísané v katastri
nehnuteľností vedenom Okresni'm úradom Považská Bystrica kata trálnym odborom nasledovne:

Predpokladaný Podielová 
Cena 

č. listu č. EKN 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 zaťažen)' pozemolc) 
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2. Budúci povinný z vecného bremenél mú ZÓUJCl11 Zľiadiť vecné bľemeno ,· prospech budúceho
Opľávneného z vecného bľe111ena k bud úce111 u zaťaženému poze111 ku, pľÍ p. jeho časti vyt vorencj
poľeal izačn)'lll geomerľickýlll pláno111, na ktoro111 bude v ľámci stavby cyklotľasy ľealizovrn1cj
v ľá111ci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK, ktoľej stavebníko111 bude budúci opľilvnený z vecného bľe111cn,1, osc1derní sta, b,1
cyklotrasy podľa situácie. ktorá tvoľí pľílohu č. 1 tejto z111luvy.

J. Účelo111 zmluvy je získanie pľávncho ,·zľahu k poze111ku nél zabezpečenie ľealizócie a udľžateľnosti
projektu „Zlepšenie c�·klistickej inľrašlruktúr�' Y TSK" časť 7: úsek PoYažská Bystrica -
hranica ŽS K pľedklmlaného ,, ľá111c i Operačného pľogra111u I RO P. Rea I izác ia projektu s poč í ,·a , o
vybudovaní a pľevádzkovaní stavby vo ,·ercjnom zúuj111e, ktoľej stavebníko111 bude budúci oprť1v11ený
z vecného brelllena a udržateľno ť projektu spočíva v jeho uclľžaní po dobu piatich (5) ľOkov od
finančného ukončenia projektu.

4. Budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bre111ena sa touto z111lu,·ou
z<1väzujú, že po spresnení zi1bcru budúceho zaťaženého poze111ku, ak budúci zaťa2:e11)· pozemok
uvedený ,. bode 1. tohro článku tejto z1nlu,·y bude nacľalej súčasťou stavby „Zlepšenie c�'klistickej
infraštruktúr�· v TSK'' časť 7: úsek Pornžsk:í Bystrica - hranica ŽSK po vydc1ní kolaudačného
rozhodnutia na precl111etnú stavbu (ľcsp. jednotlivú etapu stavby), v súlade s poľealizačn)·n1
geo111etrický111 plánom uzatvoria z111luvu o Zľiaclení vecného brernenél na budúci zaťažen)' poze111ok
uvedený v bode 1. tohto člónku tejto z111luvy, pľíp. jeho časť \")tvorenú n0\')'111 geo111etľick) m
pláno111.

5. Z111luvou o Zľia lení vecného bľe111enc1 budúci I ovinný z vecného bľe111ena Zľiadi v prnspech
budúceho opľá vneného z vecného bľe111ena vecné bremeno spočívaj L1ce v povinnosti budúceho
povinného z vecného bľemena ako vlastníka bud L1ceho zaťaženého poze111 ku:

a) srrpieť na budúcom zaťaženom pozemku právo budúceho oprávneného z vecného bre111ena n,1
výstavbu ,1 u111iestnenie srnvby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK ,, rnzsahu, v ako111 bude po zrealizovaní stm·by vyznačená
na porealizačno111 geometricko111 plúne. vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprúvnen)'
z vecného bremena,

b) stľpieť pľevildzkovanie. užívanie. L1držbu. oprnvy. ľekonštľukciu. modernizúciu stm·by „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúr�· Y TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a z,1 tým
L1čelom strpieť prú, o prechodu a pľejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho oprúvnenéhn
z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ní111 určenej Oľganiz{icie.

6. Budúce vecné bľemeno bude spojené s ,·lastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého pozemku.
príp. jeho časti , �·tvorenej gco111etrid�··111 plóno111. ktoré spolu s vlastníctvom prechúdza n,1
nadobL1dateľa, t.j. povinným z vecného bremena je vla tník alebo spoluvlastníci budL1ceho zaťaženého
pozemku. príp. jeho časti vytvoľenej geo111etrickým plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa zri<1di na dobu neurčitú.

Článok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ,·ecné bremeno vy111edzené v čl. 1 tejto zmluvy sa zriadi odpbtne z,1
jednorazovú núhradu vo výške 29,09 cur (slnvom: dvadsaťdeväť em. 9 centO\") za celý pľcd111et
z111luvy.

2. Z111luvné strany sa dohodli, že budúci opr(1vnený z vecného bremena zaplatí budúce111u povinnému
z verného bremena je lnorazlWÚ náhradu za vecné brerneno podľa preclchúdzajL1ccho bodu tohto
člúnku tejto z111lu,·y bczhotm·ostn)lll prcnxlo111 na účet bu IL1ceho povinného z vecného bremena ,1 to
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v lehote do 30 dní odo clľía doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vecného bre!llena clo kalastrn 
nehnuteľností buclúcelllu opráv11e11é!llu z vecného brelllena. 

3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o

stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a znaleck�·n1 posudkom č. 78/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom Hornýlll, Soblahov 41 O, 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za zriadenie
jednorazového odplatného vecného bremena vo výške 4,68 euľim2 (slovom: štyri eur, 68 centov).

1. 

') 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvn�·ch strán 

Budúci povinný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozelllku, príp. jeho 
časti vytvorenej llOV)'m geometrick),m plcínom a za to. že na ľíom neviaznu ťarchy. vecné bremená. 
záložné práva a ani iné právne závady, o ktorých by písolllne neinformoval budúceho oprávneného 
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady. o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného 
bremena včas upoveclolllen/ zoclpoveclá budúci povi1rný z vecného bremena za prípadnú škodu. 

Budúci povinný z vecného bre!llena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku neprebieha 
žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, o ktorom by písolllne 
neinformoval budúceho oprávneného z vecného bremena, že údaje v predložených dokladoch 
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povinný z vecného bremena je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to. že už cťalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom. aby mohla deklarovať jej vlastníctvo. resp. spoluvlastníctvo k budúcemu z<1ťaže11ému
pozelllku. Inak budúci povinný z vecného bremena zodpovedá z<1 škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúcemu oprávnenému z vecného breme1rn.

Vyhotovenie zmluvy o zriadení vecného breme1rn za bezpečí budúci oprávnený z vecného bre!llena 

a budúci povinný z vecného bre!llena sa zaväzuje zmluvu poclpís<1ť t:1rncl11e overeným poclpisorn 
clo 14 dní ocl doručenia jej návrhu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady 
na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu uhradí budúci oprávnený z vecného bremena. 

Ak budúci povi 1111)' z vecného bremena nesp Iní záväzok uzavrieť bucl t:1cu zmluvu o zriadené vecného 
bre!llena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto 
článkom tejto Zlllluvy v lehote clo 14 dní od doručenia rnívrhu zmluvy o zriadení vecného 
breme1rn spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bremena o jej uzavretie, môže sa 
buclt:1ci oprávnen)' z vecného bremena clomálrnť na st:1cle. aby vyhlásenie vôle budúceho 
povinného z vecného bremena bolo nahradené súclnylll rozhodnutím. 

Návrh na vklad práva zoclpoveclajúceho vecné!llu bre!llenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podá 
budúci oprávnený z vecného brelllena. 

Táto zrnluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokl<1dom vzťahu k budúcernu zaťaženérnu pozemku ako iné právo k pozemku podľa � 58 
ocls. 2 v spojení s� 139 ocls. 1 záko1rn č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 

Budúci povinný z vecného bremen<1 t)'t11to udeľuje buclt'1cernu oprávnenému z vecného bremena svoj 
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívanírn pozernku špecifikovaného v článku I tejto zmluvy 
,,Zlepšenie cyklistickej inľraštrnktúry v TSK'' časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK 
a to vi1slovne pre účely úzernného kornrnia. stm'ebného ko1rnni<1 a kolaudačného ko1rnnia stavby 
cyklotrnsy realizovanej v rámci tohto projektu. Za t)1rnto účelom prenecháva touto zmluvou 
budúcemu oprávnenému z vecného bremena, <1ko i tretírn osobám splnomocneným alebo poverenýlll 
budúcim oprávnenýlll z vecného bremena, právo bezodplatne užívať budúci zaťažený pozemok na 
realizáciu výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci pred!lletného projektu. 

Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnenia <1lebo zániku 
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania. ktoré by bránilo alebo 
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1. 

znemožní Io uzat vo ren ie buclt'.1cej zrnl u \·y o zriadení vecného bremena pod ľa tej to z1n l LI\ y. Budúci 
povinný z vecného brernena s,1 najrnii Z8v iizuje, že buclúci zaťažen)' poze111ok nescudzí tretím osobárn 
ani ho nezaťaží právo111 tretích osôb akéhokoľvek clruhu. Inak budúci povinný z vecného breme1rn 
zodpovedá za škodu, ktorá by pornšením tohto zúväzku vznikla budúc rnu oprávnenému z vecného 
brernena. 

Člúnok 4 
Zúnrečné ustanonnia 

Túto zmlu\'ll rnožno n1cn1t a doplniť len po predchádznjúcorn súhlase z111luvn)1ch strán, n to 
písornnýrn clodcllkorn podpís:inýrn obonw zmluvnýrni stranami. Budúci povinný z vecného brcrncna 
berie 118 vedornie n st'.il1lasí s týrn, že \. rámci spres1iO\'é1nia situon111ia st[1\·by \. teréne 8 cľalšicho 
stup1ia prnjektm ej cloku111entácie rnôže 11é1staľ činstočn�· posun zúberu s clop,1do111 n8 budúci zar·až.cn�· 
pozemok a výrncru zá bcrn. Zrn l u \'8 o zri,1dcní vecného brcme1w bude ren I izovanú pod ľa skutočného 
záberu stavby. 

Zrnluva je vyhotovená \' 4 \·yhotO\·cniach, z ktorej I vyhotovenie obdrží buclúci povinný z \'ecného 
bremena a 3 vyhotovenia obdrží budúci opri1vnený z vecného bremena. 

3. Vzťahy zmluvných strán zrtložené touto zrnluvou, ktoré zrnluva výslovne 11eupravuJe, sa riadia
príslušn)°·111i ustanoveniarni Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

4. Zmluva nadobt'.1da plntnosť cl1io111 podpisu zn1luvn�'111i stranarni a účinnosť cl1io111 nasledujúcirn
po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho opri1vneného z vecného brernena v zrnysle �
47a ocls. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s � Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnorn prístupe
k inforrnáciárn v znení neskorších predpisov.

5. Zrnluvné strany berú na vedomie, že plnenie zo zmluvy nenastane v prípr1de, ak nebude \'ydané
stavebné povolenie, alebo nenadobudne právoplatnosť, alebo z iného vážneho clôvodu nebude
možné začať alebo pokračovať \' stavbe cyklotrasy plánovanej v rárnci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúr�' v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK.

6. Práva a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú
nn nasledujúcich právnych nástupcov.

7. Zrnluvné strany \'yhlnsujú. že ich zrnlu\ ná voľnosť nie je obrnedzená. túto zrnluvu uzat\'Orili 11n
základe ich slobodnej vôle, zrnluva nebola uzntvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných poclrnienok.
zrnlu\'ll si prečítali. jej obsahu rozumejú a na znak sú hla u ju podpisujú.

S. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmlu\ y _je situácia ako Príloha č. 1.

V Trenčíne, d1ia ... � .. 3..��Y·.}�1! V ..... !? ....... , cl1ia ... :�?.!10..r��� f-

Budúci oprávnený z vecného brernena: Buclúci povinný z vecného bre111e1rn: 
Trenčiansky samos 

I

Ing. Helena Melišovil, r. Doblejovil

..... .
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