
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

číslo 2017/ .. Q.fff 
(cľalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvoľená podľa � 151n a nasl.· Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito z111luvný111i 
stra11a111i: 

Titul, meno a priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytom: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

!BAN:

Fľantiška Matejkovil 

 

                       O 1 7 04 Považská Bystľica 

 

.

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

(cľale_i ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvaľe) 

a 

T.-enčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282120A. 911 O I Tľenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pľe DPH: 
Bankové spojenie: 
!BAN:

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

(ďalej ako „budúci oprávnenf z vecného bremena'" v pľíslušno111 tvare) 
(cľalej spoločne aj ako .. zmluvné strany·· a jednotlivo ako „zmluvná strana" v pľíslušnom tvaľe) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinný z vecného bľernena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Podvažie, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, ktoré sú zapísané v katastľi
nehnuteľností vecleno111 OkľeSn),m úraclo111 Považskú Bystrica kmastrálnym odborom nasledovne:

Predpokladaný Podielová 
Cena 

Č. listu č. EKN Výmera celkom 
záber podľa 

vlastníctva parcely parcely/m2 
Druh pôdy Podiel výmera 

(4,68 
sítuácíe/m2 záberu/m2 

€/m2 ) 

46,47 682 63/3 1220 orná pôda 1/120 0,39 1,81 € 

77,87 389 64 2212 ostatná plocha 1/120 0,65 3,04 € 

(cľalej len ako .. buc!L1ci zaťažell)' pozemok··) 
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2. Budúci povinný z vecného bľcrnen,1 má z{tuJcm Zľiadiť ,·ecné bľemeno v pľospech budúceho
opľávneného z vecného bľe111e1rn k buclt'.1ee111u zaťaženému pozemku, pľÍp. jeho časti vyt\'orcnej
poľealizač11ý111 geo111etľický111 plánom, na ktoľom bude v ľá111ci stavby eyklotrasy ľetiiZ0\',111e_j
v ľá111ci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská B�·strica -
hranica ŽSK ktoľej stavebníkom bude budúci opľávnený z vecného bľe111em1, osr1clen{1 sta,·brt
cyklotrasy poclľrt situácie. ktorá tvorí pľílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Účelom zmlu,·y _je získanie prárnelio , zťahu k pozemku na zabezpečenie rertlizácie rt uclržatcľnosti
projektu „Zlepšenie cyklistickej inľraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská B�·strica -
hranica ŽSK prcclkbd,mého v rámci Operačného prngramu IROP. Realizúcia projektu spočÍ\a ,o
"ybuclovaní a prevádzkovrtní sta\'by ,·o \'erejnorn zúujme, ktorej sta\'ebníkom bude budúci oprá\'llell)'
z vecného bre1nc11r1 rt udržateľnosť projektu spočírn ,. jeho udrž,111í po dobu pirttich (5) roko\' od
1:i11a11č11ého ukončenia projektu.

4. Budúci povinný z vecného bremena ;1 budúci oprúvnen)' z vecného bremenn sn touto zmluvou
znväzujú, že po spľesnení zť1bcľu budúceho zaťnženého pozemku, ak budúci zaľaženi· pozemok
uvedený v bode 1 . tohto č lún ku tej to 2111 Iu, y bude nacľa lej súčasťou stm by „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry Y TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK po vydaní kolaudačného
rozhodnutia na predmetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby), v súbde s porealizač11)·111
geometrickým plánom uzatvoria zmluvu o zrirtclení vecného bremena na budúci zr1ľaže11_)' pozemok
uvedený v bode 1. tohto člúnku tejto zmluvy, príp. jeho časť vytvorenú 110V)l11 geometľiCk)'ln
plánom.

5. Zmlu\'OU o zriadení ,·ecného bremena budúci po\'inný z vecného brcmcnc1 zriadi v prospech
budúceho oprúvneného z \'ecného bre1m:na vecné bremeno spočívc1jL1cc v povinnosti budúceho
povinného z vecného bľernena ako \'l,1st11íka buclt'.1ceho zaľélženého pozemku:

a) strpieť 11c1 budúcom zc1ťc1ženo111 pozemku pľá,·o budúceho oprávneného z vecného bre111enr1 1m
výstc1vbu c1 umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry,· TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v rozsahu, v c1kom bude po Zľealizo\'aní stavby vyznačenú
na porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci opdt\'nen)'
z vecného br mena,

b) strpieť pľevéÍdzkovanie. užívanie. t'.1držbu. opravy. rekonštrukciu. modernizáciu stc1vby „Zlepšenie
cyklistickej inľraštrnktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a za t)'m
t'.1čelo1n strpieť prú,·o prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho opd1vncného
z vecného bremcn,1. príp. zamestnancov a ,·ozicliel ním určenej organiz{1cie.

6. Budúce ,·ecné bremeno bude spojené s \'lastníctvom nehnuteľnosti - buclt'.1ceho zaľúeného pozemku.
príp. jeho časti vytrnrenej geometrick)m pléÍnom, ktoré spolu s vlc1stníctvom prechúdz�1 na
1rnclobúclc1teľa, t.j. povinným z ,·erného bľemena je vlastník alebo spoluvlc1stníci buclt'.1ceho zc1ťažc11ého
pozemku. príp. jeho časti vyt\'orenej geometrick)·m plánom.

7. Budúce vecné bremeno sa zriadi na dobu 11eurčitt'.1.

Člúnok 2 
Náhrada za zriadenie vecného bremena a spôsob jej úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl. 1 tejto zmluvy sa zriadi odplatne za
jednorazovú nú hraciu ,·o výške 4,85 eur (slovom: štyri eur, 85 centov) Zé1 eel)' predmet zrnili\')'.

1 Zmluvné strany sa dohodli. že budúci oprúvncný z vecného bremenn zaplatí budúcemu povinné:rnu 
z vecného bremena jednorazovú núhrnclu za v cné bremeno podľc1 preclchúdzajúceho bodu tohto 
článku tejto zmluvy bezhoto,·ostni·m pre, oclo111 11c1 t'.1čet bucll1cel10 povinného z vecného brernc11,1 a tn 
v lehote clo 30 clní odo clľia doľllčenia rozhodnutia o povolení vkladu vecného bľcmena clo kc1tastra 
nehnuteľností budúcemu opľÚ\'ncnému z ,·ecného bremena. 
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3. V zm:,sle v:,·hlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška 1Vli11isterstva spravodlivosti Slove11ske_j republiky o
stanovení Yšcobecne_j hodnoty majetku) a znaleck)·m posudkom č. 78/2017 vyhotoveným znalcom
Ing. Ladislavom I Iornýrn. Soblahov 41 O. 913 38 Soblahov, bola stanovená jednotná cena za zriadenie
_jcdnornzového odplatného vecného bremena vo výške 4,68 eur/m1 (slovom: štyri eur, 68 centov).

Člúnok 3 
Pľáva a povinnosti zmluvnfch strán 

1. Budúci povinný z vecného bremena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého pozemku, príp. jeho

časti vytvorenej nOV)'m geometrickým plánom a za to. že na 110m neviaznu ťarchy. vecné bremená.
záložné práva a ani iné právne závady, o ktorých by píso111ne neinľormoval budúceho oprávneného

z vecného bremena. V prípade ake_jkoľvek závady. o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného
bre111ena včas upovedomen:'1

• zodpovedá budúci po\'inný z vecného bremena za prípadnú škodu.

2. Budúci povinn)' z verného bremena vyhlasuje, že k budúcemu zaľažené111u poze111ku neprebieha
žiadne konanie u notára, na súde. prípadne na inom orgáne štátnej správy, o ktorom by písomne
neinformoval budúceho opritvneného z vecného bremena, že údaje v predložených dokladoch
o vlastníctve sú správne a pravdivé, že budúci povinný z vecného bre111ena je identický s osobou

uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to. že už cľalšia osoba nemôže predložiť doklad
o tom. aby mohla deklarovať je_j vlastníctvo. resp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
poze111ku. Inak budúci povinný z vecného brernenn zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúcemu oprávnené111u z vecného bremena.

J. Vyhotovenie zmluvy o zriadení vecného bremena zabezpečí budL1ci opr:oívne11i1 z vecného bremern1
a budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zmluvu podpísať L1raclne overeni1 111 poclpiso111
clo 14 dní od doručenia jej nitvrlm Náklady na vyhotovenie geo111etrického plitnu ako a_j n:oíklacly
na vklad pritva zodpovedajúceho vecnému bremenu uhradí budúci opn\vnen)' z vecného bre111ena.

4. Ak budúci povinný z vecného bremena nesplní záväzok uzavrieť buclL1cu zmluvu o zriadené vecného
bremena na zitklade žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s tý111to

článkom te_jto zmluvy v lehote do 14 dní od doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného
bremena spolu so žiadosťou budúceho oprávneného z vecného bremena o jej uzavretie. 111ôže sa
budúci opritvnen)' z vecného bremena clomálrnť na sL1cle. aby vyh litsenie vôle budL1ceho

povinného z v cného bre111ena bolo nahradené súdnym rozhodnutí111.

5. Nitvrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu clo katastra nehnuteľností vyhotoví a podá
budúci oprávnený z vecného bremena.

6. Táto z111luva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý bude budúcim stavebníkom
stavby dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako iné právo k pozemku podľa � 58

ods. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

7. Budúci povinný z vecného bremena t),mto udeľuje budúcemu oprávnenému z vecného bremena svoj
súhlas s umiestnením, výstavbou a užívaní111 pozemku špecifikov,rného v článku I tejto z111luvy
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská B�1strica - hranica ŽSK,
a to v)slovne pre účely L1zemného konania. stm·ebného konania a kolaudačného konania stavby
cyklotrnsy realizovanej v r.ímci tohto projektu. Za l)'rnto účelom preneclléíva touto zrnluvou
budúcemu oprávnenérnu z vecného brernena, ako i tretím osobám splnomocneným alebo povereným
budúcim opr.ívneným z verného bremena. pritvo bezodplatne užívať buc!L1ci zaľažen)' pozemok ,w
realizáciu výstavby cyklotrasy realizovanej v rámci predmetného projektu.

8. Budúci povinn)' z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až clo okamihu splnenia alebo zániku

všetkých povinností vyplývajúcich z tej to zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by br:oín i Io a lebo
znemožnilo uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremern1 podľa tejto zmluvy. Buc!L1ci
povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúci zaťažen)' pozemok nescudzí tretím osobitm
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ani ho nezaťaží prá\'Olll tretích osôb akéhokoľ\'ek druhu. Inak budúci povinný z \'Ccného brc111cna 
zodpovedá za škodu, ktorá by porušení111 tohto zilviizku vznikla budúcemu opľi1rnené111u z \'ecného 
bremenn. 

Člúnok -1 
ZúYerečné ustanovenia 

1. TL1to zmluvu 111ožno rnen1t a cloplniľ len po predchi1dzajúcom súhlase zmluvných strán, a to
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Budúci povinný z vecného bremena
berie na vedomie a súhlasí s tým, že \. rúmci pre 1iovania situoYania stavby v teréne a c1·alšicho
stupl'w projektovej dokument{1cie 111ôže nastať čiastočn)· posun záberu s clopaclo111 na budúci zaľažen�·
pozemok a výmeru záberu. Zmluva o zri;iclcní vecného bremena bude realiZO\'aná podľn skutočného
záberu stavby.

7 Zmluva je vyhotovená v 4 \·yhoto\'eniach. z ktorej 1 vyhotovenie obdrží budúci povinn)' z vecného
bremena a 3 vyhotovenia obdrží budúci opri1vnený z vecného bremena. 

3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neuprnvuJe, sa ri,1dia

príslušn)'llli ustanoveniami Občianskc:ho zákonníka a o tatných platll)'Ch právnych predpiSO\' 
Slovenskej republiky. 

4. Zmluva nadobL1cla platnosť d1io111 podpisu zmluvn.>''mi stranarni a účinnosť d1iom nnsledujL1ci111
po dni _jej zverejnenia na webovo111 sídle budúceho oprávneného z vecného bremem1 v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho zitkonníka v spojení s � Sa zitkona č. 211/2000 Z.z. o sloboclno111 prístupe
k inľorrnáciá111 v znení neskorších predpisov.

5. Z111luvné strany berú na vcclo111ie, že plnenie zo z111luvy nenastane v prípade, ak nebude \-yd,111é
stavebné povolenie, alebo nenadobudne pritvoplatnosť. alebo z iného vážneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokrnčov,1ľ v st,t\·bc cyklotrasy pli111ovanej v ril111ci projektu „Zlepšenie
cyklistickej inľraštruktí1r�· ,· TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK.

6. Pritva a povinnosti budúceho povinného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy prech:'ldzajL 1
na nasledujúcich právnych nástupcov.

7. Zmluvné strany vyh lasujL 1. že ich 2111 Iu vná vo ľnosľ nie je ob111cdzcná. tL1to zmluvu uzatvorí Ii na

zitklade ich slobodnej vôle, z111luv,1 nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
zrnluvu si prečítali. jej obsahu rozumejú nna znak súhlasu ju podpisujú.

8. eoddeliteľnou SL1časťou tejto z111IL1\')' je situácia ako Príloha č. 1.

V Trenčíne, d1ia ... �).N.��· .. 1:�i? 

Budúci oprávnený z vecného bremem1: 
Trenčiansky samospr1 aj 

Ing . .lc1roslav Bciška 
predseda 
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0� e_ • ..A".-� . ruJ i1--V ................... , dna ........................ . 

Budúci povinný z vecného bremena: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... . Fr,rntišb M:llejkod, r. Martinkod 
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