
Dodatok č. 1 k
Zmluve č. 21/3/maj/2016 o uzatvorení budúcej 

zmluvy o zriadení vecného bremena

Budúci povinný z vecného bremena:      
Anna Nemcová, 

/ ďalej ako budúci povinný  z vecného bremena /

a

Budúci oprávnený z vecného bremena :
MESTO  STARÁ TURÁ
v zastúpení : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta
sídlo : SNP 1/2, 916 01  Stará Turá
bank. spojenie : VÚB Trenčín a.s., expozitúra Stará Turá
číslo účtu : 20622202/0200
IBAN : SK 6702000000000020622202
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 00 312 002

/ ďalej len budúci oprávnený z vecného bremena  /

uzatvárajú vzájomne medzi sebou tento 

dodatok  č. 1  k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

V čl. II.  sa mení bod 1 nasledovne:  
Mesto Stará Turá ako budúci oprávnený z vecného bremena ako investor zabezpečuje stavbu 
„ Cyklochodník kataster Stará Turá“  SO – 02 Cyklochodník v km ZU 7,166 – KU 8,485 a 
stavbu: „Cyklochodník kataster Stará Turá“ SO 01- cyklotrasa Stará Turá –hranica SR –ČR 
dĺžka 13,3km na pozemku  špecifikovanom   v čl. I. v kat. území Stará Turá v súlade so 
stavebným povolením, ktoré bude vydané pre hore uvedené stavby.

V čl. II.  sa mení bod  3 nasledovne:  
Vecné bremeno bude spočívať v práve rekonštrukcie jestvujúcich  lesných a poľných ciest   a 
v osadení cyklosmerovníka  Z4 na pozemku  uvedenom  v čl. I. Vecné bremeno bude viazané 
na pozemok.

V čl. II.  sa mení bod  4  nasledovne:  
Rozsah práva vecného bremena bude určený na základe geometrického plánu skutočného 
zamerania trasy  „ Cyklochodník kataster Stará Turá“  SO – 02 Cyklochodník v km ZU 7,166 
– KU 8,485, t.j. výmera bude určená dĺžkou rekonštruovaného povrchu na uvedenom   



pozemku a skutočného zamerania stavby „Cyklochodník kataster Stará Turá“ SO 01-
cyklotrasa Stará Turá –hranica SR –ČR dĺžka 13,3km, t.j. cyklosmerovníkov Z4.

V čl. II.  sa mení bod  5 nasledovne:  
Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný po ukončení stavebných prác, pred vydaním 
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, podať u budúceho povinného z vecného 
bremena žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na uvedený pozemok, s ktorým 
nakladá budúci povinný z vecného bremena.

V zmluve o vecnom bremene bude dohodnuté :
- oprávnenie budúceho oprávneného na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na predmetný
pozemok za účelom realizácie, údržby, opráv počas životnosti stavby,
- povinnosť budúceho povinného počas životnosti stavby strpieť umiestnenie stavby na jeho 
pozemku, nevykonávať zemné práce, ktoré by viedli k poškodeniu stavby, nevysádzať trvalé 
porasty v ich ochrannom pásme,
- povinnosti budúceho oprávneného dodržiavať také podmienky stanovené zmluvou 
o vecnom bremene, aby nedošlo ku škode na pozemku  opísanom   v čl. I. tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 21/3/maj/2016 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/3/maj/2016 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v 
súlade s §47a ods.1 Obč. zákonníka, s poukazom na §5a zákona č. 211/2000 Z. z., nasledujúci 
deň po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/3/maj/2016 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá dňa : 

V  Starej Turej,  dňa  

   Budúci oprávnený z vecného                              Budúci povinný z vecného bremena                                                             
               bremena

______________________________ _________________________________
       Ing. Anna Halinárová                                                 Anna Nemcová 
          primátorka mesta                                                            




