
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
číslo 2017/}� 

(cľalej len „zmluva" v príslušnom tvare) 

uzatvorená podľa � 151 n a 1rnsl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

Ti tu L llleno a priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Trvale bytolll: 

Dátulll narodenia: 

Rodné číslo: 

Bankové spojenie: 

!81\N: 

Jozef Martinka 

                              Považská Bystrica 

 

............ 7 .-.. / ........ . 

(ďalej ako .. budúci povinnf z vecného bremena" v príslušnolll tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A. 911 O I Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
lČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
lBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(cľalej ako .. budúci oprávnen�' z vecného bremena··, príslušnolll tvare) 
(ďalej spoločne aj ako .. zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom pozelllkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Podvélžie. obec Považská Bystricél. okres Považská Bystrica, ktoré sú zapísané v kat.:istri
nehnuteľností vedenolll Okresn)'lll úradom Povélžská Bystric,1 kéltastrálnylll odborolll nélsledovne:

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 1/120 0,39 1,81 € 

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

(ďalej len ako .. budúci zaťažený pozemolc) 
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1 Budúci povinný z vecného bre111e1rn rnú ziiuJem zriadiť verné bre111eno v prospech budúceho 
oprfivneného z , erného brc111e118 k buclúccrnu zaťažcné111u pozemku. príp. jeho Č8Sti vyt\'Orcncj 
porealizačn)·111 geometricki1m pláno111, na ktoro111 bude v r::ímci stavby cyklotrasy rc,dizO\ancj 
,. r::í1nci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštrnktí1ry v TSK" časť 7: úsek Považská B�·strica -
hranica ŽSK ktorej staveb11íkom bude budúci oprávnený z vecného bre111cna. osadenú sta,·ba 
cyklotrasy podľa situácie. ktoril trnrí prílohu č. 1 tejto zmlu,·y. 

3. Účelom z111luvy je získanie pr::Í\'lleho , zťahu k pozemku 11a zabezpečenie realizácie a udržateľnosti
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK predkladaného v rá111ci Operačného progra111u IROP. Rcalizúcia prnjektu spočí,·a ,·o
,·ybudovaní 8 prcv;:ídzko\'aní stm'by vo ,·crej11om záujme, ktorej stavebníkom bude budúci oprárnen)'
z ,·ec11ého brc111e11a a udrž<1tcľnosť prn.icktu spočíva v jeho udržaní po dobu piatich (5) rokoY od
ľi 11anč 11ého u ko11čc11 ia prnjektu.

4. Budúci po,·inn)' z ,·ecného brcme1w ,l budúci opráv11ený z vecného bre111ena sa touto z111lurnu
zaviizujú, že po spresnení záberu budt:1ceho zaťaženého pozemku, ak budúci zaťažen:' poze111ok
uvedený v bode 1. tohto čl,111ku tejto z111luvy bude nacľalej st:1časľou st8vby „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK po vydaní kolaudačného
rozhodnutia nn predmetnú stavbu (resp. jednotlivú etapu stavby). v súlHde s porealizačn)·111
geometrickým pl::ínom uwt,·oria z111lu\'u o zriadení vecného bremena na budúci zaľažen)· pozc111ok
u,·edený v bode 1. tohto člú11ku tejto z111luvy. príp. jeho časť , ,·t,·orent'1 no,·)·n1 gco111etrick)·111
pláno111.

5. Z111luvou o zri,1dcní vcC11ého brc111c118 budúci povi11ný z vecného bre111ena zri,1cli ,· prnspcch
budúceho oprú vneného z \'CCllého brc111cn,1 vecné bre111e110 s poč í ,·aj úce ,. po,·innost i budúceho
povin11ého z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého pozemku:

a) strpieť na budúcom zaťaženom pozemku prúvo budúceho opriivneného z vecného bremena 1w
výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek
Považská Bystrica - hranica ŽSK v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní sta, by vyznačenú
na pOľeéllizačnom geometrickom pláne. vyhotovenie ktorého zabezpečí buclt'1ci oprúvnen)
z vecného bremena.

b) strpieť prevúclzkovanie. užh·anic. údržbu. opravy. rekonštrukciu. 111oclernizáciu stavby „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry, TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK ,1 z:1 t),m
účelom trpieť prá,·o prechodu :1 prejazdu z,1111est1urncov n vozidiel budúceho oprávneného
z vecného bremena .. príp. z,1mestnancov 8 vozidiel ní111 určenej organizácie.

6. Budúce vecné bľemeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - budúceho zaťaženého poze111ku.
príp. jeho časti vyt, orenej geo1netrick)·1n plánom, ktoré spolu s vlastníctvom prechóclza na
nadobúdateľa. t.j. povinným z ,·ecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci budúceho zat"aženého
pozemku. príp. jeho časti ,·yt,·orenej geomctrick)·m pl.:1110111.

7. Budúce vecné bremeno sa zri,icli na dobu ncmčitú.

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
jednorazo\'Ú nóhrnclu vo výške 4,85 eur (slovom: štyri eura, 85 centov) za celý predmet zmlu,·y.

2. Zmluvné strany s11 dohodli. že buclL1ci oprúrncný z vecného bremena zaplatí budúcemu po\'innému
z vecného bremena jeclnornzoľt'1 n{ihradu za ,·ecné bre111eno pod ľa prcclch::íclzajL1ceho boclu tohto
člúnku tejto zmluvy bezhotornst1l)'lll prcvuclo111 na t'1čet bu lt'1ceho povinného z vecného bre111e1rn :1 to
,. lehote clo 30 clní odo clľrn doručenia ľOzhoclnutia o povolení vkladu vecného bremena clo bt8strn
nehnuteľností budúcemu oprávnenému z verného bremena.
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3. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z z. (vyhláška Ministeľstva spravodlivosti Slovenskej ľepubliky o
stanovení všeobernej hodnoty majetku) a znaleck�·rn posuclkorn č. 78/2017 vyhotovený111 znalco111
l11g. Ladislavom Horn)'lll, Soblahov 41 O. 913 38 Soblahov, bola stanove11á jednotná cena za znade11ie
jednorazového odplatného vecného bre111ena vo výške 4,68 cuľ/111" (slovo111: štyri em, 68 centO\')

1. 

; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Článok 3 
Prúva a povinnosti zmluvnfch strán 

Budúci povinný z verného bre111ena ručí za vlastníctvo budúceho zaťaženého poze111ku, príp. jeho 
časti vytvore11e_j 11ovi1m geo111etrick�1111 plá11om a za to. že 11a llOlll neviaz11u ťarchy. vec11é bľemená. 
záložné práva a ani iné právne závady, o ktoľých by píso11111e nei11foľ111oval budúceho opráv11e11ého 
z vecného bremena. V prípade akejkoľvek závady. o ktorej nebol budúci oprávnený z vecného 
bremena včas upovedo111e11f zodpovedá budúci povi11n)' z vecného bremena za prípadnú škodu. 

Budúci povinný z vecného bre111ena vyhlasuje, že k budúcemu zaťaženému pozemku nepľebieha 
žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na ino111 orgime štcílne.i správy, o ktoro111 by písomne 
neinfor111oval budúceho oprávneného z vecného bre111ena, 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 ďalšia osoba nemôže pľeclložiť doklad
o tom. aby mohla deklarovať _ie_i vlastníctvo. resp. spoluvlastníctvo k budúcemu zaťaženému
pozemku. Inak budúci povinný z vecného bre111cnc1 zodpovedá z,1 škodu, ktorá by v tejto súvislosti
vznikla budúcemu oprávnenému z vecného bre111e11c1.

Vyhotovenie zm I uvy o Zľiaden í vecného bľernena zn bezpečí budi'1c i opľá v11en)' z vec ného bľemena 
a budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zmluvu podpísať úradne oveľet1)'lll podpisom 
clo 14 cl11í od doľučenia je_i 11ávľhu. Náklady na vyhotove11ie geometľického plá11u ako aj 11áklndy 
na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu uhradí bucli'.1ci oprávnený z vecného bremerni. 

Ak budúci povinný z vecného breme11a nesplní záväzok uzavrieť budúcu zmluvu o Zľiaclené vecného 
bremena na základe žiadosti budúceho oprávneného z vecného bremena vykonanej v súlade s týmto 
článkom tejto zmluvy v lehote clo 14 dní od dOľučenin návrhu zmluvy o zriadení vecného 
bremena spolu so žiadosťou budúceho opľúvneného z vecného bľemena o jej uznvľetie, môže sa 
budúci opľilvneni1 z vecného bľemena clomáhaf na st'.1cle. aby vyhlúsenie vôle budúceho 
povinného z vecného bremena bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 

Núvrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu clo kntastra nehnuteľností vyhotoví a poclii 
budúci oprávnený z vecného bremena. 

Túto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena. ktorý bude budúcim stavebníkom 
stavby dokladom vzťahu k budúcemu znťaženérnu pozemku nko iné prúvo k poze!llku podľa � 58 
ods. 2 v spojení s� 139 ods. 1 zúkonn č. 50/1976 Zb. stavebný zókon v znení neskorších predpisov. 

Budúci povinný z vecného bre!llena l)'lllto udeľuje budi'1cemu oprávnenému z vecného bremena SVOJ 

súhlas s Ullliestnenírn, výstavbou a užívanílll pozemku špecifikovaného v člúnku I tejto zmluvy 
,,Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystľica - hrnnica ŽSK, 
c1 to v)slovne pre účely územného konanin, stavebného konania a kolaudačného konanin stavby 
cyklotrasy realizovanej v rámci tohto projektu. Za t)1111to účelom pľenecháva touto zmluvou 
budúcemu oprúvnenému z vecného bremena, ako i tretílll osobálll splnomocneným alebo povereným 
budúcim oprávneným z vecného bľemenn, pľÚVO bezodplatne užívať budúci zaťažen)1 pozemok na 
real izúci u výstavby cyklotrasy rea I izovanej v rúmci predmet ného projektu. 

Budúci povinný z vecného bremena sa zav�izuje, že sa až clo okamihu splnenia alebo zúniku 
všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konnnia, ktoré by brúnilo alebo 
znemožnilo uzatvorenie budúcej Zlllluvy o zriadení vecného brelllena podľa tejto Zlllluvy. Budúci 
povinný z vecného bremena sa najlllä znväzuje, že budúci zaľažell)' pozelllok nescudzí tretím osobám 
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ani ho nezaťaží prÚ\'0111 \relích osôb akéhokoľvek druhu. Inak budúci povinný z vecného bremena
zodpovedó za škodu, ktoró by porušením tohto zóvjzku vznikla budúcemu opd1vnenému z \·ecného
bremena.

Článok .i 
Zán'rečné ustanovenia 

1. TL1to z111lu\'L1 možno 111e111\ n cloplnif len po preclchúclzajl'.1corn súhlase z111luvni1ch strún. a to
písornnýrn cloda1ko111 podpísanýrn oboma zmluvn)1mi strnnarni. Budúci povinný z vecného brc111ena
berie na vedomie a súhlasí s tým. že \" rómci spres1io\"ania situo,·ania stavby v teréne a cľalšieho
stup1"ía projektovej doku111entitcie môže 1rnstať čiastočný posun záberu s dopadom na budúci zaľnžen�
pozemok a výmeru zábern. Zmluva o zriadení vecného bremena bude real izo,·anú pod ľa skutočného
zábern stavby.

2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. z ktorej 1 vyhotovenie obdrží budúci povinný z vecného
bremena a 3 vyhotoveni,1 obdrží budúci oprúvnen)1 z vecného bremen:1.

3. Vzfah:-, · z111lu\ ných sl rún založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupr,WUJe. sa rindin
príslušll)'llli ustanovcninrni Občiilllskeho z{ikon11íkc1 a ostatných plc1tných pri1vnych predpiso,,
Slovenskej republiky.

4. Zmluva nadobC1da platnosť di'íom pocl 11isu zmluvll)'llli stranami a C1činnost· clť1om nasleclujC1ci111
po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho opr{ivneného z vecného bremena v zmysle �
47a ods. 1 Občianskeho z{ikonníka v spojení s� Sa z{ikona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k inťoľln{ici{im v znení neskorších pťedpisov.

5. Zmluvné strnny berú nn vedomie. 1.c plnenie zo z111luvy nenastnne v prípade. ak nebude ,·ychrné
stnvebné povolenie. alebo nenadobudne pťú,·oplatnosť. alebo z iného vúžneho dôvodu nebude
možné začať alebo pokrnčovať , stavbe cyklotrasy plánovanej v rá111ci projektu „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK.

6. Prúva a povinnosti budúceho povinného z vecného bľemena vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú
na nasledujúcich právnych nástupcov.

7. Zmluvné strnny vyhlasujC1. že ich z111lu\'11á voľnosť 111e je obmedzenú. túto zmluvu uzatvorili 11;1
zóklade ich slobodnej vôle, zmluvn nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhoc;ln)1ch podmienok.
zmlu\'u si pťečítali. _jej obsahu ľOZumc_jú a na znak súhlasu ju podpisujú.

8. Neoclclcliteľ110u SLtč8sťou tejto zmluvy _je situóci8 ako Pľíloha č. 1.

- 3 NOV. 2017V Trenčíne, cl11a ...................... .

Budúci oprúvnený z vecného bremena:
Trenčiansk�1 samospr{ ny kra_j 

Ing. Jaroslav Baška
pťeclsecla

v ili . d,\a 2ýj,//ŕ 
Budúci povinný z vecného bremen:i:

/ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

/lozeľ Martinka, r. Martinka
· 
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