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Záloźná zmluva č. 500/32112022

uzavretá podl'a ustanovení $ 15la a nasl. zákona č'. 4011964 Zb. občĺansĘzákonník
v znení neskorších pľedpisov
(ďalej ako,rZáloźnázmluva")

l. ZáložnÝ veľitel':
názov:

sídlo:

ĺČo:
štatutĺĺľny oľgán:

zastupený:

(ďalej ako ,,Zá|ožný veľitel'')

2. Záloźca

nézov:

v zastupení:

so sídlom:

lČo:

štĺtny fond ľozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8' 833 04 Bratislava 37
31 749 542

Ing. Tomáš Lamprecht, geneľálny ľiaditel'
Mgr. Monika Biliková, na základe poverenia

obec Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Jozefa Kĺoneľa 588,023 53 Stďkov
00314293

(ďalej ako "Záloźca" alebo ,,Dlžník")
(Záložný veritel'a Zźiožca ďalej spolu aj ako ,,Zmluvné stľany")

Preambula

Vzhl'adom nato,że:
. Záložný veritel' ako veľitel' a Zá'|ożca ako dlžník, spolu uzavreli písomnú Zmluvu o úvęľe č.

500/32l/2022 (ďalej len ,,Úverová zmluva"), na zźklade ktoľej Zá|ožný veritel' ako veľitel' poskytol

Zźĺložcovi úveľ v celkovej výške istiny ó08 530'00 EUR a Záložca ako dlžník sa zaviazal predmetný

úveľ spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Úverovej zmluve za podmienok v nich dojednaných

Záložnému veritel'ovi vľátiť' a zźroveřl

. Zmluvné stľany majú záujem akékoľvek a všetky pohl'adávĘ Záložného veritel'a voči Záložcovi, ktoré

vmikli, resp. kedykoľvek v budúcnosti vzniknú z predmetnej Úvelovej zmluvy alebo v súvislosti s
touto Záložnou zmluvou, zabezpećiť zá|ožným pľávom podl'a Ęto Zá|ožnej zmluvy, azfuoveřl

. ZáloŽca súhlasí so zľiadením zźúožného práva podľa tej to Zálożnej zmluvy'
sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Záložnejzĺluvy.
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čHnok I.
Definície avýklad

Definície: Pojmy uvedené v tejto Záložne1 zmluve vel'Ęm začiatočným písmenom majú pľe účely tejto

Záložnej zmluvy, vľátane všetkych jej pľíloh, pokiaľ nie je uvedené inak, nasledujúciýznam:
. Doba zabezpečenia znamená obdobie, ktoľé začĺna plynúť v deň uzatvorenia tejto Zźlložnej zmluvy a

končí v deň, kedy budú všetky Zabezpečené pohl'adávky bezpodmienečne a neodvolatel'ne splatené v
plnej výške' ľesp. kedy zanikne Záložné právo z iného dôvodu uvedeného vzĺĺkone.

. Maximálna suma zabezpečenej istiny znamená najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa Zabezpečená
pohl'adávka zabezpeč,uje, a to sumu vo ýške 79l 089'00 EUR.

Nehnutel'nosti (označované aj ako Záloh) znamenajú nehnutel'nosti, ktoré sa nachádzajú vo výlučnom

vlastníctve Zźiožcu, a ktoľé sú uvedené a špecifikované v článku |L tejtoZáložnejzrnluvy.

občiansĘ zákon ník mam ená zäkon č. 40 / l 9 6 4 Zb. v znení neskorších predpisov.

oznámenie o výkone znamęná písomné oznĺímenię o začatí výkonu Zéllożného pľáva adlęsované

Záložným veľitelbm Zálożcovi a pľíslušnému okresnému úľadu (katastľálnenru odboľu), v ktoľom

Záložný veľitel' omamuj e:

(a) zaćatie qikonu Zá|ožného ptáva; a

(b) spôsob výkonu Záložného prélva.

Úverová zmluva znarnęná písomnú zmluvu o poskytnutĺ podpory vo forme úveľu vo ýške 608 530,00

EUR, číslo zmluvy: 500/32112022, uzavretu dňa medzi Zźiożným veľitelbm ako veritel'om a

Zźložcom ako dlžníkom' a to aj v znení všetkých jej pľĺloh a pľípadných budúcichdodatkov.

Zabezpećené pohl'adávĘ znamenajú akékol'vek a všetky existujúce ďalebo budúce ďalebo

podmienené peńažné pohl'adávky Zálożného veľitel'a voći Zálotcovi spolu s pľíslušenstvom a všetĘmi
súčasťami, s hodnotou zabezpečovanej istiny v maximálnej v'ýške 79l 089'00 EUR, ktoľé existujú

ďalebo vzniknú:

a) nazźklade Úveľovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo v súvislosti snimi,

b) na zaklade plnenia záv'ázkov z Úverovej zmluvy ďalebo tejto ZźLložnejzmluvy,

c) v dôsledku porušenia ustanovení Úvelovej zmluvy ďale'bo tejto ZáloŽnejzmluvy,

d) v dôsledku odstúpeniaod Úverovej zmluvy, teitozáloŽnejzmluvy alebo ichvýpovede,

e) v dôsledku zźniku záväzkov vyplývajúcich z Úver'ovej zmluvy ďalebo te:to Záložnej zmluvy iným

spôsobom ako splnením, odstupením alebo vypovedaním,

Đ na zćk|ade bezdôvodného obohatenia Záložcu, ktor'e vzniklo pľi plnení zo strany Záložného veriteľa

bez pľávneho dôvodu, z neplatného pľávneho úkonu alebo z pľávneho dôvoduktoýodpadol,

g) z titulu nĺĺroku na nĺĺhľadu škody vmiknutej v súvislosti s neplatnou Úvelovou zmluvouďalebo

touto Záloż.lou zn luvou,

h) pri alebo v súvislosti s ýkonom Zálożného práva z'iadeného touto Záložnouzmluvou,

i) na zĺĺklade alebo v súvislosti s akoukol'vek budúcou zmenou alebo nahradením Úverovej znluvy
ďalebo tejto Zźiožnej zmluvy alebo právnych vďahov nimi založených,a

j) na zźk|ad,e posúdenia právneho úkonu, v dôsledku ktoľého došlo k vmiku, zÍnene alebo zĺĺniku

ktorejkol'vek z vyššie uvedených pohl'adávoĘ ako odpoľovateľného pľávneho úkonu voči

Zźl|o žnéml veľitel'o v i,

ako aj akékol'vek iné peňažné pohl'adávĘ'spolu s pľíslušenstvom, ktoľé Záložný veľitel' nadobudne

voěiZźiožcovi v budúcnosti z akéhokoľvek iného titulu odlišného od Úveľovejzmluvy.

Pľe účely vylúčenia pochybností sll Zabezpeč,enými pohl'adávkami nielen pohl'adávĘ' vo vďahu ku

lctoým je Záložný veritel'samostatným veľitel'om, ale aj spoločné anelozdielnepohl'adávĘ.
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Zabezpećené pohl'adávky znamenajú akékol'vek a všetĘ existujúce ďalebo budúce ďalebo

Zabezpeć,ená pohl'adávka znamená ktorĺĺkol'vek zo Zabezpeč,enýchpohl'adávok.

Zabezpečenie znaĺnená Zálożné pľávo, pľedkupné právo, vecné práva, zabezpečovací pľevod pľáva'

zabezpečovacie postripenie pohľadávky, zádržné pľávo, prcvod alebo postúpenie so spätným pľevodom

alebo postúpením (repo), akékol'vek iné dispozičné pnĺvo alebo pľávo na prednostné uspokojenie v

konkurznom alebo exekučnom konaní, ako aj akukol'vek inú zmluvu alebo dojednanie podl'a

akéhokoltek právą ktoré má podobný účel alebo účinok.

Zá'loźné právo znamená záložné pľávo v prospech Zźt|ožného veľitel'a podl'a ustanovení $ l5la a nasl.

občianskeho zźlkonnika zriadené touto Záložnou zmluvou.

Záloźnázmluva je táto zmluva, vrátane všetĘch jej príloh v zneníjej aj budúcichdodatkov.

VÝklad:
a) Pojmy s vel'Ęm zaćiatočným písmenom, ktoľé sú definované v Úveľovej zmluve a nie sú výslovne

deÍinované v tęito ZtioŽnej zmluve inak, majú v tejto záložnej zmluve ten isýýznam.
b) Pojem Úveľov ánnluvaaJa|ebo táto Zźiožná zmluva zahľňa akékol'vek ich budúce dodatĘ a doplnky.

c) Ak bude Zźiožnému veľitelbvi uhľadená úhľada na zźklade tejto Záložnej zmluvy, ľesp. Úverovej

zmluvy, napadnuta v konaní o odporovaní pnívnych úkonov v prípade konkurzu na majetok osoby

(resp. jeho ľeštruktuľalizácie), ktoľá ju uhľadila alebo oprávnenosť vyplatenia Ęto sumy bude

spochybnená v akejkol'vek inej súvislosti, tak potom sa táto suma pľe účely tejto Zźúožnej zmluvy

nebude považovať za neodvolatel'ne splatenú.

d) Pre účely definovania Zabezpečenej pohl'adávĘ sa za Zabezpečené pohľadávĘ považujú aj iné

peřlažné pohl'adávĘ Záložného veriteľa voči ZáIożcovi, ktoľé je Zźioźca povinný podl'a ostatných

ustanovení tejto Záložnej zmluvy zaplatiť. Pľe účely definovania Zabezpečenej pohl'adávĘ sa za

Zabezpečenű pohl'adávku povaŽuje aj pohl'adávką ktorej zodpovedá povinnosť Zá|oŽcu uhradiť

Ztiožnému veľitelbvi všetĘ nĺĺklady, ktoré vznikli Záložnému veritelbvi na zźklade Úvelovej zmluvy

ďalebo tejto Zźiožnej zmluvy, alebo v súvislosti s nimi.

e) Nadpisy častí' člĺĺnkov a príloh budú slúžiť qilučne pľe ul'ahčenie oľientácie a pľi r"ýklade Záložnej

zmluvy sa nepoužijú. Rovnako nebudú ýklad Zźiożnej znluvy nijako ovplyvňovať zvýľaznenia textu

v jednotlir"ých člĺĺnkoch Záložnej zmluvy.

Đ Yýrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gľamatickom ťvaľe budú mať v te:to ZáIożnej

zmluve rovnaký ýznarn, keď budú pouŽité v mnożrom čísle a inom v glamatickom tvare a naopak.

c) Každý odkaz na ,.člĺĺnok" alebo ,.pľí|ohu" bude mamenať odkaz na príslušný člĺĺnok alebo pľílohu tejto

Záložnej zmluvy.

čÉnok II.
Nehnuteltnosti

1. Záložca je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnutel'ností na lise

vlastníctva č. 1179 katastrálne územie Staškov obec Staškov, okres čadca a to:

Spoluvlastnícke podiely:

- Záložca je ýlučným vlastníkom v podieli l/l kcelku

Stavby:
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- Druh stavby: Adminishatívna buđova , popis stavby: čs. 588 , číslo súpisné 588

postavený na parc' reg' CKN č,.IllD9

PozemĘ:

-parc. reg. cKN č. ll1/29, Zastavané plochy a nádvoľia o ýmeľe 1226 m2

čHnok III.
Zriadenie a vznik záloźného práva

Zálotca bezpodmienečne a neodvolatel'ne zľiaďuj e

zĺkonníka záložné pľávo k Nehnutel'nostiam

Záložne1 nnluvy v pľospech Záložného veritel'a,

ľiadneho a včasného zaplatenia Zabezpeč,ených

ľesp. jeho právnemu nástupcovi.

srr lnls

podl'a ustanovení $ t51a a nasl. občianskeho

vo svojorn vlastníctve uvedené v člĺĺnku II.

ktoIý toto pľávo pľijímą a to na zabezpeč,enie

pohl'adávok ZźioŽného veľitęl'a voči Zźtložcovi,

4

5.

2.

J

6.

7

Záložné, právo k Nehnutel'nostiam sa bude zapisovať tak, że ZáloŽca je povinný na svoje vlastné

náklady, bezodkladne po uzafuoreni tejto Zá|ożnej zmluvy, najneskôľ však do troch (3) pľacovných

dní, podať návľh na vklad Záložného pľáva k Nehnutelhostiam do katastľa nehnutel'ností a
zabezpeč:iť jeho zípis v katastri nehnutęl'ností.

Záložné právo k Nehnuteľnostiam vzniká Záloźnému veľitelbvi zápisom v katastri nehnutel'ností

na okľesnom úrade Čadca o povolení vkladu záložného pľáva.

Zźl|ožca vyhlasuje a Zźĺložný veľitel' beľie na vedotnie' že k Nelrnutel'nostiam neexistujú žiadne

ztiožné prtlva.

Pre účely zápisu Ztlložného práva sa Zmluvné stľany dohodli, že ohl'adom zápisu Zálożného pľáva k

Nehnutelhostiam v katastri nehnutelhostí musí Ztložca zabezpečiť, aby časť ucu - Ťarchy

pľíslušného listu/listov vlasbrícfua, na ktorom/ktoých sú zapísané Nehnutel'nosti, uvádzala

Záložného veľitelä ako oprávnenú osobu zo Záložného pľáva k Nehnutel'nostiam, zapísaného ako

pruého v poľadí, pľičom nebudrĺ obsahovať žiadne d'alšie práva tretích osôb k Nehnutel'nostiam. Pre

účely vylúčenia všetĘch pochybností, Záložný veriteĽ bude mať vo vzťahu k Nehnuteľnostiam

postavenie prednostného záložného veľiteľa v zmysle občianskeho zákonníka.

Zźiożný veľiteľ je opńvnený podať návľh na vklad Zá|ožného pľáva v prípade, ak návrh na vklad

Záložného pľávo nepodá Zźllotca v súlade s čl. III ods. 2 Záložnej zmluvy (všetky nĺĺklady s tým

spojené je Záložca povinný ZáIožnému veľitel'ovi bezodkladne nahľadiť); ým nie je dotknuté

ustanovenie čl. VIII ods. 8 ZáloŽnej zĺrluvy.

Pokial' by pľe podanie návľhu na vklad ZríloŽného pľáva Záložným veľiteľom bola potľebná

osobitná plná moc, zaväzĄe sa ju Zéúožca udeliť bezodk-ladne po doručení žiadosti Záložného

veľitel'a.

čHnok Iv.
Záväzné lyhlásenia

Vvhlasenia

Záložca pofurdzuje Záložnémuveritel'ovi, Žekaždé z vyhlĺĺsení uvedených v tomto č:láĺlkuZáložnej

zmluvy je pľavdivé v deň uzavretiatejto Zá|ožnej zmluvy'

Veľitel' s narokom na oddelené uspokojenie

V súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, Záložné právo zabezpečí Záložnému veľitel'ovi

2
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3

4.

5.

postavenie veľitel'a s pľávom na oddęlené uspokojenie vo vzťahu k Nehnutel'nostiam tak, ako je
taký zabezpečený veriteľ definovaný v $ 28 zźkona č,. 7/2005 Z. z. o konkuze a ľeštruktuľalizźlcii a

o Zmene a doplnení niektoých zfüonov v platnom znení, a to do vyšky konečného zostatku

Zabezpeč,ený ch pohl'adávok s pľíslušenstvom.

odpoľovatel'nosť

Záložné pľávo k Nehnutel'nostiam nie je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo b1ť) vyhlásené za

neúčinné (v plnom ľozsahu alebo len čiastočne) v konaní o odpoľovatel'nosti pľávneho úkonu v
pľípade vyhlĺásenia konkurzu na majetok Záložcu (ľesp. jeho ľeštruktuľalizácie), vyľovnania voči

Zźl,ožcovi alebo inak.

Vvlúčenie domnienk}, nakladania v bežnom obchodnornstyku

Žiadne nakladanie Zźiožcl s Nehnutel'nosťami nie je a ani nebude moŽné považovať za jej pľevod

v bežnom obchodnom styku v ľámci výkonu predmetu podnikania Záložcu vo v5Ímame podl'a $

l5lh ods. 3 občianskeho zźl<oruńka.

Pľávo na vÝkon Záložného pľíva
Za prcdpokladu uvedeného v bode 2. vyššie tohto č:lźrku Záložnej zmluvy, Záložné pľávo

predstavuj e bezpodmienečné, neodvolatel'né a absolútne pľávo Zźĺložnéhov ęľiteľ a:

(a) vykonať Záložné právo pľedajom Nehnutel'ností alebo ktorejkol'vek ich časti v súlade s
podmienkami tejto Zźiožnej zmluvy; a

(b) dostať všetĘ príjmy z pĺeda1a Nehnutel'ností alebo ktoľejkol'vek ich časti' ktoré sa použijú v
srjlade s touto ZáloŽnou zmluvou na splatenie Zabezpečenýchpohl'adávok.

Privátny v'ŕkon Záložného pláva

V pľípade, ak sa Záložné právo bude vykonávať v súlade s člrĺnkom 7 (Výkon Zźtložného práva)

nižšie, takéto Zźiožné pľávo je a bude vykonatelné bez toho, aby bolo potrebné żiadať o akýkoľvek

rozsudok, pľedbeŽné opatľenie, schválenie, súhlas alebo povolenie akéhokoľvek súdneho,

ýkonného alebo iného orgĺáłru S|ovenskej republiĘ alebo oryĺínu iného štátu, alebo o schválenie,

súhlas alebo povolenie Zőložcu alebo jeho oľgĺínu alebo akejkol'vek inej osoby, k uýkonu

Záložného práva' Záložca výslovne a neodvolatel'ne vyhlasuje, Že k výkonu zá|ožného prźtva V
súlade s čliĺnkom 7 nieje potrebný ani žiadnysúhlas.

Nehnutel'nosti

Zźllożca ďalej vyhlasuj ę Zźlložnému veritelbvi, že:

(a) Nehnutel'nosti sú vol'ne prevoditel'né a nič, čo je uvedené v tejto Záložnej zmluve, neodporuje

žiadnej podmienke akéhokol'vek dokumentu, ktoľého je Záložca stľanou, a ktoý sa ýka
Nehnutelností;

o) Zá|ožca je jediným a qýlučným vlastníkom Nehnutel'ností o vel'kosti podielu l/l k celku.

Nehnutel'nosti nezaťažujű żiadne Zabezpečenia' nie sú pľedmetom Zabezpečenia ani žiadneho

práva tľetích osôb (vrátane práva na zźll<],ade zmluvy o budúcej zmluve, pľedkupného pľáva

ďebo akéhokol'vek iného práva, ktoré by obmedzovalo volné užívanie, pľevod Nehnutel'ností

a nakladanie s Nehnutelnosťami);

(c) Zźllożęa poskytol Záložnému veľiteľovi všetky infoľmácie ýkajúce sa Nehnutelhostí, ktoľé

pľiememý zá|ožný veriteľ potľebuje alebo by mohol potrebovať v bežnom právnom styku v

súvislosti so zriaďovaním Ző|ožného práva k Nehnutel'nostiam a ohodnocovaním hodnoty a

lot ality ZáIožného pľáva aZźlIohu;

(d) Vo vzťahu k Nehnutel'nostiam nedošlo k Žiadnej podstatnejzmene;

(e) Neprebieha ani nehľozí žiaden spoľ alebo konanie (vľátane súdneho' ľozhodcovského,

exekučného, spľávneho, konkuľzného alebo ľeštľuktuľalizačného), ktoré by saýkalo

6.

7
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Nehnutel'ností, a ktoľé má za následok, alebo by mohlo mať za následok, podstatnú

nepľiaznivú znrenu Nehnutel'ností;

(Đ Zálożca vyhlasuje, že na nakladanie s majetkom obce, ktoý pľedstavuje Záloh v zmysle tęjto

Zmluvy, má udelené všetky a akékol'vek súhlasy, vyhlásenia a toto jeho právo nie je ničím

obmedzené, nezaniklo a tnĺá.

Záložca vyhlasuje, že v pľípade, ak sa v pľiebehu platnosti a účirľrosti Úverovej zmluvy a tejto

Záložnej zmluvy objaví akákol'vek pľávna ďalebo faktická vada Zá|ohll, ľesp. dôjde k 'zníżenill

hodnoty Zabezpečenia, poskytne Zá|oŽcaZźložnému veľitel'ovi alaikol'vek a všetku súčinnosť na

,,dozabezpeěenie" Zabezpečovaných pohľadávok najmä, ale nie ýlučne, zriadením däšieho

založného pľáva, ľesp. obdobného pľáva k inému majetku Zźiožcu, a to najneskôľ do desiatich (l0)

dní plynúcich odo dňa doľučenia ýmy Zálożného veľitel'a Zálożcovi s obsahom podl'a tohto bodu

Zálożnej zmluvy. Pľe účely vylúčenia všetých pochybností, nedoručenie výzvy Zźiožného veľiteľa

Zá|ożcovi s obsahom podľa tejto Zálożnej zmluvy nemźĺza následok zĺnik povinnostiZá|ożcu

,,dozabezpečiť" Zabezpečovulú pohľadávku spôsobom podľatejto Záložnej zmluvy.

Zopakovanie vyhlrísení

(a) Každé z vyhlĺásení uvedených v tomto članku 4 (Závazné vyhlrĺsenia) Záložnej zmluvy sa bude

považovať zazopakované Zá|ožcom v každý deň platnosti Záložnejznluvy.

(b) Mä sa za to, že każdým zopakovaním vyhlasenia podl'a písmena (a) tohto bodu tohto článku

Zá|ožnej zmluvy' ZélloŽca potvrdzuje Zźl|ožnému veľitel'ovi, že vyhlásenie je pravdivé, pľičom

vyhlrĺsenie sa vďahuje na okolnosti existujúce v časejehozopakovania.

Vyhlásenia Zźiożcll podľa tohto č;lál'ku Zálložnej znluvy, ako aj podlä ďalších ustanovení tejto

Záložnej zmluvy, sa neýkajú skutočností' ktoré vyplývajű z verejných zápisov o Nehnutęľnostiach

uvedených v katastri nehnutelhostí pľed uzavľetím tejto Ztiožnęj zmluvy.

ČHnokV.
Použitie a nakladanie s Nehnutel'nost'ami

Záložca beľie na vedomie, Že úveľ poskytnuý na zćlklade Úverovej znluvy bol poskynuý z
plostriedkov štátneho lozpočtu SR a Zmluvné strany majú povinnosť dodľžiavať ustanovenia

zźú<ona č,. 52312004 Z. z' o rozpočtoých pľavidlách veľejnej spľávy a o znene a doplnení

niektoých zĺíkonov v znęni neskoľších predpisov, zĺĺkona č. 3'l4l20l4 Z. z. o pohl'adávkach štáfu a

o zmene a doplnení niektoých zĺkonov v znení neskoršíchpredpisov.

Zálożca sa zav'ázuje, že bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veľitel'a (i)

Nehnuteľnosti' ani ich časť, nescudzí, (ii) na Nehnutel'nostiach, ani na ich časti, nezľiadi a nedovolí

zriadiť ďalšie Zabezpečeĺie, (i\1) neaťaží a nedovolí ich (ani ich časť) zaťažiť Žiadnym pľávom

tretej osoby, (iv) inak nezaťaží Nehnutelnosti alebo ich časť, (v) nezľiadí pľedkupné pľávo v
pľospech inej osoby na Nehnutel'nostiach alebo ich časti, (vi) nepľenajme Nehnutel'nosti ani ich

časť žiadnej inej tľetej osobe, (vii) aĺri nijako inak neobmedzí svoje právo drżat, nakladať alebo

uŽívať Nehnutel'nosti.

Yznik Záložného práva v plospech Záložného veritel'a s postavením pľednostného záložného

veľitel'a v zmysle $ 15lma ods.3 občianskeho zákonníka pľeukáže Zźložca Zźiożnému veľitel'ovi

doručením qýpisov z listu vlastníctva s povoleným vkladom Záložného práva v prospech Záložného

veľitel'a, nie staľšieho ako 30 dní iba v prípade, ak Zźložný veľiteľ nemôžę zÍskat z technických

dôvodov v'ýpis z infoľmačného systému katastra nehnuteľností do 5 pľacovných dní od zaslania

9.
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požiadavĘ na získanie tohto výpisu v zmysle $ l ods. 6 zékona č,. I77l20l8 Z. z. proti byľokracii.

V takom prípade Zźiožný veritel'vyzve Zźiožcll na pľedloženie takého výpisu z listu vlastníctva a

Záložcaje povinný zaslať taký rnýpis z listu vlastníctva Záložnému veľite|bvi v lehote 14 dní od

doručenia v,ýzvy.

Záložca je povinný sa o Záloh ľiadne stalať a chľĺĺniť ho pľed zničením. Pľípadné

poškodenie alebo iné znehodnotenie Zá|ohu sa Zźt|oźca zaväzuje bęz zbytočného odkladu

odstrániť na vlastné nĺĺklady.

Pľi nakladaní so Zálohom sa Zálożca zav'ázuje zdržať sa všetkého, čím by sa Zá|oh mohol

zhoľšiť na ujmu Záložného veľitel'a, najmä čo by mohlo sťažiť, či znemožniť celkom alebo

sčasti vykonanie oprávnení Záložného veritel'a na uspokojenie zo Zźĺlohu podl'a tejto

Zá|ožne1nnluvy.

Záložca môŽe pouŽívať Nehnutel'nosti obvyklým spôsobom (za podmienok stanovených v Zá|ožnej

zmluve), pľičom sa zdľží akéhoko|'vek konaĺrią ktoré by mohlo znížiť hodnotu Nehnutel'ností, s

uýnimkou bežného opotľebovania'

ZźtloŽca sa zavänlje, że ak Záloh alebo jeho časť stratí na cene' vrátane pľípadov, ak sa mičí,
poškodí są zanikne alebo bude vyvlastnený, okamžite oznĺĺmi túto skutočnosť Zźlożnémtl

veľitelbvi a zavázllje sa bez zbytočného odkladu posĘtnúť Záložnémll veľitel'ovi nĺĺhradné

zabezpeč,enie Zabezpeč,enej pohl'adávĘ v ľozsahu a kvalite, v akej zabezpečenie Zabezpečenej

pohl'adávĘ kleslo, mížilo sa alebo zaniklo v dôsledku niektoľej zo skutočností uvedených v pľvej

vete tohto bodu tohto č;|áĺkuZálożnej zmluvy.

Záložca sa zaväzuje, że počas platnosti a účinnosti tejto Zá|ožnej zmluvy nezmení bez

pľedchádzajúceho písomného súhlasu Zźlložného veľitel'a, účel vecí, ktorć ťvoľia Ztioh, na

ktoľý sú určené, osobitne aj podl'a územného ľozhodnutia, stavebného povolenia alebo iného

rozhodnutia alebo iného opatľenia uvedeného pľi určení Zálohu v tejto Záložnej zmluve,

ak takéje a budú ich používať na tento účel obvyklým spôsobom.

ČHnok VI:

ZnalecĘposudok

Hodnota Zźllohu podl'a zna|eckého posudku č' 2412022 vyhotovenom znalcom Ing. Vladimíľ
Kubinec dńa9'2.2022je vo výške l 2l0 000'00€.

Článok VII.
Výkon Záloźného pľá,ľa

Záložca súhlasí a potvrdzuje' že:

(a) Zźlložné právo sa stane vykonateľným; a

(b) záložný veľitel'môže začať vykonávať Zźiožné právo kNehnutel'nostiam;

akZáložca nesplní Zabezpečenll pohl'adávku alebojej časť ľiadne a včas, tj. dostane sa do

omeškania s úhľadou Zabezpeč,enej pohl'adávĘ alebo jej časti'

Zźtložný veľitel' má pľávo na úhľadu účelne vynaložených nĺĺkladov spojených s výkonom

Zźlložného pľźwa.

Po tom, ako saZáložné právo stane vykonatel'ným a po tom, ako bude doľučené omĺĺmenie o

qýkone, môże ZźioŽný veľitel' podl'a svojho vlastného uváženia, avšak v súlades:

8.
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(a) podmienkami tejto Záložnej zmluvy1' a
(b) tými ustanoveniami $ l5la a nasl. občianskeho zźkonnika, ktoľé súkogentné'

pľedať Nehnutel'nosti alebo ich časť ktorejkol'vek osobe. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že

Nehnutel'nosti alebo ich časť budú pľi výkone Záložného práva Záložným veľitel'om prioľitne

pľedávaĺré na dľažbe a aż v prípade, ak sa Nehnutelhosti alebo ich časť nepodal'í pľedať Íbľmou

dľažby (pľičom je postačujúce konanie len jednej neúspešnej dľažby), je ZáloŽný veľitel' oprávnený

podl'a vlastného uváženia zmeniť spôsob ýkonu Zźtlożného práva a pľedať Nehnutel'nosti alebo ich

časť aj iným spôsobom, tj. najmä v rámci pľiameho pľedaja.

Zeložný veritel' má pľávo pľevziať všetok výťažok z pľedaja Nehnutel'ností alebo ich častí a použiť

ho na sumy splatné vo vďahu k Zabezpeč,eným pohl'adávkam, a to podl'a poľadia (avšak bez toho,

aby boli dotknuté práva Záložného veľiteľa získať aĘkoľvek nedoplatok od Zá|ożcu iným

spôsobom) uspokojovania v zmysle nasledujúcej vety. Záložný veľitel' pouŽije všetĘ peřnžné

plostriedky získané ýťažkom z predaja Zálohu na uhľadenie splatných Zabezpečených

pohl'adávok. Ak bude súčasne splatných viac Zabezpeč,ených pohl'adávok, je na voľnom uyáźęni
Zźiožného veľitel'a uľčenie poľadia pre uspokojenie ýchto pohl'adávok z ýťaŽku; Zétložca ýmto
výslovne súhlasí s uvedeným postupom.

Zźiožca výslovne súhlasí a podľiad'uje sa spôsobu ýkonu Zálożného pľáva na zźklade tejto

Záložnej zmluvy a pľíslušných právnych pľedpisov ako dohodnutému a primeľanému spôsobu

vykonu Záložného práva' ktoý je plne v súlade so zásadami poctivého obchodnéhostyku.

Záložca sa zav'tŁuje, Že po tom, ako sa Záložné právo stane vykonatel'ným a po tom, ako sa doľučí

oznĺĺmenie o ýkone Zálożného pľáva, na zźl<],ade výmy Zźlložného veľitel'a alebo inęi ním

splnomocnenej osoby, spľístupni bez zbytočného odk|adu Nehnutel'nosti alebo ich časť Ző,ložnému

veľiteľovi alebo ním splnomocnenej osobe, za účelorn ýkonuZáložnéhopľáva'
Záložca ý mto potvľdzuj e, že :

(a) všetĘ oprávnenia Záložného veritel'ą ýkajúce sa podmienok pľedaja Zźiohu, sa povażýú za
súčasť zĺĺkonnej plnej moci, ktoru má Zźiožný veritel' ohl'adom predaja Nehnutel'ností podl'a $

l5lm ods. 6 občianskeho zźkonníka;

(b) pri predaji Nehnutelhostí má Záložný veritel' výhLradné a neobmedzené volhe pľevoditel'né

právo dź.ľať akékol'vek pokyny a uskutočňovať akékol'vek kroky, či uż voči katastľu

nehnutelhostí, alebo akejkol'vek inej osobę v súvislosti s Nehnutel'nosťami, a to tak platne a

účinne, ako keby tieto pokyny dával alebo úkony uskutočňova| sárnZźiożca;a

(c) ZáIožný veľitel' môže postupiť svoju zákonnú plnú moc, podl'a svojho vlastného uvĺíženia,

úplne alebo čiastočne' na akrikoľvek tľetiu osobu.

Zělložcavýslovnesúhlasíapoťvľdzuje'žev prípade, ak budę Zőložĺý veľitel'pľi rlýkone Záložného

pľáva podl'a článku 7 (Výkon Záložného práva) postupovať podl'a člĺĺnku 7 odsek 3 Zálož:nej

zmluvy, v súlade s pľavidlami uvedenými v písmene (a) a (b) tohto bodu tohto článku Záložnej

zmluvy a v súlade s platnými právnymi pľedpismi, bude platiť nevyvrátitel'ná domnienką że

Záložný veľitel'postupoval pri pľedajiNehnutel'ností alebo ich častí s odbomou staľostlivosťou.

(a) Pľi ýkone Záložného pľáva podl'a člĺĺnku VII (Výkon Zźĺlożného pľáva) Záložnej zmluvy

bude Záložný veritęl' dodržiavať nasledovné pravidlá:

(Đ Zálożný veľitel' môže v prípade, ak sa Nehnutelhosti alebo ich časť nepodarí predať

formou dražby, pľedať Nehnutel'nosti alebo ich časti podl'a svojho vlastného uváženia

akejkoľvek vybratej osobe pľostredníctvom priameho predaja alebo inak;

(ii) kúpna cena Nehnutelhostí alebo ich častí môŽe byť vyjadrená v cudzej mene; ak bude

ýťaŽok získaný výkonom Zá|ožného pľáva v inej mene, ako jemenaZabezpečenej

5
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pohl'adávky, Záložný veľiteľ vykoná konverziu ýchto prostriedkov do meny

Zabezpeč,enej pohľadávky, a to ú, do vyšky potľebnej na zaplatenie Zabezpečenej

pohl'adávky;

(iiĐ podmienka splatnosti pľe platbu kúpnej ceny Nehnutel'ností môže bŕ určená alebo

dohodnutá Záložný m veľitelbm podl'a svoj ho vlastného uvĺĺženią
(Đ miesto a čas pledaja určí Zäložný veritel' podl'a svojho vlastnéhouváženia;
(v) Zäložný veľitel' sa bude usilovať o dosiahnutie pľedaja Nehnutel'ností alebo ich častí za

cenu' ktoľú by bolo možné obvykle dosiahnuť pľi pľedaji tých isých alebo

poľovnatel'ných aktív za polovnatel'ných podmienok v tom istom čase a na tom istom

mieste, na ktoľom sa budú pľedávať Nehnutel'nosti alebo ich časti.

(b) Bez toho, aby sa to dotklo iných pľétv Záložného veľitel'a podl'a tejto Zálotne1 zmluvy, Záiožný
veľitel' zvolí pľedaj Nehnutel'ností na dražbe namiesto predaja Nehnutel'ností podl'a odseku (a)

vyššie predým, než začne vykonávať Záložné pńvo spôsobom podl'a odseku (a) vyššie' avšak

k výkonu Záložného pľáva spôsobom podl'a odseku (a) vyššie môže pľistúpiť, ak bude

neúspešná prvá dražba bez potľeby jej opakovania; Záložný veritel' tiež môže zvoliť pľedaj

Nehnutel'ností na dľažbe aj po tom, ako začal vykonávať Ztllożné právo podl'a odseku (a)

vyššie za podmienky, Že o znene spôsobu qýkonu ZáloŽného pnĺva bude inÍbrmovať Záložcu.
Zá|ožca podl'a $ 50 občianskeho zákonníka pofurdzuje v prospech akejkol'vek osoby, ktoní

nadobudne od ZźioŽného veľitelä Nehnutel'nosti, že:

(a) táto osoba nie je v súvislosti s nadobudnutím Nehnutel'ností povinná zisťovať žiadnę
ustanovenia ani podmienky tejto Zäložnej zmluvy ohľadom oprávnenia Záložného veritelä
pľedať Nehnutelnosti (vrátane podmienok ýkajúcich sa sumy kúpnej ceny);a

(b) tiíto osoba je oprávnená spol'ahnúť sa na predpoklad, že Záložný veritel' je plne oplávnený
vykonať predaj spôsobom, ktoým sa vykonáva, a previesť vlastnícfuo na tuto osobu za
podmienok, ktoľé sú dohodnuté medzi touto osobou aZáložnýmveľitel'om.

Záložný veritęl' súhlasí s ým' že účinnosť pľedaja Nehnutelností nenastane skôľ než po polnoci
stľedoeurópskeho času 30-teho dňa nasledujúceho po neskoľšom znasledujúcichdní:
(a) deň' kedy Založca dostane omámenie o v'ýkone; alebo

(b) deň' kedy bude začatie výkonu Záložného prź*avyznaěené vkatastľinehnutel'ností;

pokial'sa Zmluvné strany nedohodnú na kľatšej lehote po tom, ako Záložcadostane oznĺĺmenie o
qýkone.

Výkonom Záložného ptáva v pľospech Záložného veľiteľa nevmikajú Záložnému
veľitel'ovi žiadne povinnosti voči tľetím osobĺĺm, ku ktoýrn bol zaviazaný Zälożca na zźklade
a]oýchkoľvek pľávnych úkonov.

článok VIII.

ostatné ustanovenia

Záložný veritel' sa zaväzuje infoľmovať Záložcu:

(a) o všetĘch podstatných uskutočnených kokoch v riĺmci výkonu Záloźného práva a o stave

výkonu Záložného právą ato razza šesťdesiat (60) pľacovnýchdní,

(b) po skončení ýkonu Založného práva o ýnosoch dosiahnuých výkonom Záložného pľáva a o

pouŽití ýchto ýĺosov ZáloŽným veritelbm, a to pätnástich (l5) pracovných dní od skončenia

10.
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ýkonu Ző'ložného práv a'

Záložca je povinný na svoje vlastné nĺíklady:

(a) uskutočniť každý úkon' ktory bude potrebný a vyžadovaný Záložným veritel'om na vznik,

tľvanie alebo ochľanu záujmu Záložného veľitel'a podl'a alebo v súvislosti s touto Zálożnej

zmluvou, a to najmä (ale nielen) v súvislosti s ýkonom Záložného práva' a Zabezpečenia

podl'a tejto Zmluvy;

(b) podpísať alĺukol'vek zmluvu, dokument a uskutočniť akékol'vek iné úkony potľebné na

platnosť a účinnosť tejto Zá|ožnej zmluvy alebo pre ýkon akýchkol'vek pľáv Zá|ožného

veľitel'a podl'a tejto Zźtožnej mrluvy,

(c) zabezpečiť prístup k Nehnutel'nostiam pľe Zźtložného veľitel'a a tľetiu stranu uľčenú Ztllożným

veľitelbm na vykonanie prehliadky jej stavu a iných posúdení, ktole sú dôleŽité pre Zttloźného

veľitel'a.

Zźtožné pľávo z'iadené podl'a te]to Záložnej zmluvy nie je a nebude nijako dotknuté žiadnym iným

Zabezpečením ani žiadnymi inými pńvami, ktoré Zá\ožný veľitel' v súčasnosti nrá alebo následne

bude mať, aktorézabezpečujú alebo budú zabezpečovať Zabezpečenúpohl'adávku.

ZáloŽca sa zav'áanje, że Záloh bude po celé obdobie platnosti a účinnosti tejto Zźložnej zmluvy

poistený v súlade s Úveľovou zmluvou, bude riadne a včas platiť poistné a poistné plnenie bude

vinkulované v prospech Záložného veľitel'a.

Záložcasazav'đnlje riadne a v plnom rozsahu do&žiavať ustanovenia tejtoZéiožnejzmluvy'

V prípade ýkonu Zálożného pľáva odpľedajom Zálohu sa Zźt|ožca zaväzuje poskýnúť

všetku potľebnú súčinnosť t*, aby boli uspokojené opĺávnené záujmy Záložného

veritęl'a.

Zeložný veriteľ nebude zodpovedný za žiadnu škodu (vľátane škody, ktoľá vznikne nĺĺsledkom

Ąichkol'vek zmien v devízoých kuľzoch), ktoľá môže nastať nĺĺsledkom ýkonu alebo

zamýšľaného ýkonu' opomenutia alebo neuplatnenia ktoľéhokol'vek z jeho pľáv podl'a tejto

Zá|ožnej zmluvy'

Vprípade, akZáložcaporušíakukoľvekzpovinností uvedených v čl. III ods.2, čl. III ods. 5' čl. IV
ods. 8, čl. V ods. 2, čl. V ods. 3' čl. v ods. 4, čl. V ods. 7, čl. V ods. 8, čl. vII ods. ó, čl. VIII ods. 2,

čl. VIII ods. 4, čl. VIII ods. 6 Záložnej zmluvy, je povinný zap|atiť Zźl,ožnému veritel'ovi zmluvnú

pokutu vo ýške 5% z Maximálnej sumy zabezpečenej istiny, za kaŽdé poľušenie zvlášť, pľičom

nfuokZźlložného veriteľa na nĺíhľadu škody v celom ľozsahu ým niejedotknuý.

Všetky zmeny ýkajúce sa Záložcu a Nehnutel'ností (predovšetkým znena údajov o ZźĺloŽcovi

uvedené v zźhlaví Zm|uvy, zľušenie ďalebo zĺĺnik DlŽníka s právnym nástupcom alebo bez,

ozdľavný ľežim, nútená spľáva, zmeny súvisiace s Nehnutel'nosťami, poistnou zmluvou), je Zálożca

povinný vopred písomnę oznźmiť Zálożnélľ.ll veľitelbvi.

Člĺnok IX.
Zánik Záloźnéhopráva

Zálożné pľávo zanikne len za pľedpokladu, že nastane j edna alebo viaceré z nasledovných

skutočností:

(Đ skončila Doba zabezpečenia;

(ii) v celom ľozsahu zanikla Zabezpečená pohľadávka, vľátane pľíslušenstva a všetloýchjej súčastí;

$\ Zźnožný veľitel'vystaví písomné potvľdenie s úľadne osvedčeným podpisom o vzdanísa
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Záložného pľáva vo vďahu k Nehnutel'nostiam;

(iv) Nehnutel'nosti pľestanú existovať,

(v) ziných dôvodov uvedených v platnom pľávnom predpise SlovenskejľepubliĘ.

Záložný veritel'je povinný poskytnúť Zá|otcovi písomný dokument, ktoý bude potvrdzovať zźnik
ZáIožného pľáva k Nehnutel'nostiam alebo niektoľej ich časti, a to bezodkladne po písonrnej

žiadosti Zźtložcu, avšak nie skôľ, ako dôjde k niektoľej zo skutočností uvedených v bode l tohto

člźnku ZáIožnej zmluvy. Záložný veľitel' je povinný posĘtnúť Zćtložcovi včas d'alšiu súčinnosť

potrebnú pľe zabezpečenie čo najskoršieho výmazu Záloźného pľáva z katastľa nehnutel'ností.

Zálożca je povinný podať Žiadosť o ýmaz Zálożného práva z katastľa nehnutel'ností bezodkladne

po pľijatí potvľdenia o zĺĺniku Záložného pľáva.

V súlade s $ l5lmd ods. 2 a 3 občianskeho zákonníka, po zániku ZáIožného pľáva sa vykoná

ýmaz Záložného pľáva z katastľa nehnutel'ností' a to ku dňu zániku Zá|ožného pľáva. Zá|ožný

veľitel' je povinný podať písomnú žiadosť o výmaz Zá|ožného pľáva z katastra nehnutel'ností bez

zbytočného odkladu po zíniku Záložného pľáva. Žiadosť o výmaz Zźtlożného pľáva z katastľa

nehnutel'ností je opľávnený podať aj Zálożca, pričom predmetnú Žiadosť je povinný doloŽiť

písomným potvľdením o zĺĺniku Zálożného pľáva vystaveným Zźĺložným veľitel'om podl'a bodu (2)

tohto článku Záložnej zmluvy.

Zá|ožca súhlasí s tym' że v pľípade aĘchkol'vek pochybností o čase ániku akejkol'vek

Zabezpečenej pohl'adávky, bude písomné potvľdenie vystavené Záložným veľitel'om nezvratným a

konečným dôkazom o čase zániku a splnenia akéhokol'vek takejtozabezpečenejpohl'adávĘ.

ČHnokx.
Záverečné ustanovenia

Pľáva a povinnosti z tejto Záložne1 nnluvy pľechádzajú na pľávneho nastupcuZáložcu'

Pľe účely vylúčenia všetloých pochybností dojednaniami podl'a tejto Záložnej zmluvy sa nemenia

platobné podmienĘ a podmienky splatnosti na zĺĺklade Úveľovejzmluvy.

Tźlto Záložná zmluva sa riadi platnými a účinnými všeobecné záväznými pľávnymi predpismi

Slovenskej republiĘ' najmĄ ale nie výlučne, občiansĘm zákonníkom a zĺíkonom č.5l3/199l Zb.

obchodný zákonník v platnomznení.

Bez toho, aby tym bolo dotknuté ktorékol'vek ustanovenie teJto záloźnei zmluvy, Zmluvné stľany sa
dohodli' Že použitie akéhokol'vek ustanovenia ktoľéhokol'vek právneho pľedpisu Slovenskej

ľepubliĘ' ktoľé nie je kogentné, je ýslovne vylúčené v ľozsahu, v ktolom by jeho použitie mohlo

meniť (čiastočne alebo úplne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanoveniatejto Zálożne1 zmluvy.

Pľe odstránenie pochybností platí, że všetky ostatné práva Zálożného veľitel'a podl'a ktoréhokol'vek
pľávneho predpisu alebo Úverovej zmluvy ostávajú zachované.

Táto Zá|ožná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stľanami, ktory je
uvedený v závere tejto Záložnej zmluvy a účinnosť dňorn nasledujúcim pod dni jej zveľejnenia v
zmysle ust. $ 5a zákona č,. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácirĺm a o zmene a
doplnení niektoých ztlkonov (zĺĺkon o slobode informácií) v znení neskorších pľedpisov. Zmluvné

str'any beľú na vedomie, že Záložné pľávo vmiká a vecnoprávne účinĘ tejto Zmluvy nastávaju až
pľávoplatnosťou ľozhodnutia príslušného okesného úľadu (katastľálny odboľ) o povolení vkladu

Zá|ożného pľáva k Nehnutel'nostiam v pľospech Zá|ožnéhoveľiteľa.

Tilto Zźiožnű zmluvu možno meniť, dopĺĺať alebo zľušiť ýlučne písomnou dohodou Zmluvných

stľán. Táto Záloźná zmluva sa uzatvĺit'a písomne, vyhotovuje sa v štyľoch (4) ľovnopisochjeden
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lovnopis pľe každú Zmluvnú stľanu a dva ľovnopisy pľe katasteľ nehnutel'ností. Návľh na vklad

Záložného práva do katastľa nehnutel'ností podá Zźlložca' resp' Záložný veľitel' za podmienok podl'a

tejto záložnęj zmluvy.

Ak je alebo sa stane niektoľé ustanovenie tejto Záložnej zmluvy neplatné, neúčinné alebo

nevykonatel'né, nebude ým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonatel'nosť ostatných ustanovení

tejto Záložnej zmluvy. Zmluvné stľany sa v takom pľípade zavázujtl bez zbytočného odkladu

nahľadiť dohodou ustanovenie neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né novým ustanovením

platným' účinným a vykonatel'ným, ktoľé bude najviac zodpovedať hospodĺĺrskemu účelu

pôvodného ustanovenia neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného. Do toho času platí

zodpovedajúca pľávna úpľava občianskeho zĺkonníka a ostatných pľávnych pľedpisov Slovenskej

republiĘ.

Tźlto Zálożná zmluva pľedstavuje jediný a úplný dohovoľ Zmluvných stlán ohl'adne jej predmetu,

pľičom ako taká, nahrźldza všetĘ pľedchádzajúce ústne ďalebo písomné dohovoľy Zmluvných strán

ohl'adne všetĘch otŁok doýkajúcich sa pľedmetuZźllożnej zmluvy.

Všetku kolešpondenciu (okem bežných oznámení podl'a vlastnej úvahy Záložného veritel'a), ktoľá

je adľesovaná Záloźcovi, Záložný veritel' zasiela poštou, a to dopoľučenou zasielkou na adľesu sídla
Záložcu uvedenú v zźł'iaví Záložnej zmluvy. Ak Záložca nepľevezme zĺsielku z akéhokol'vek

dôvodu, uloží ju doručovateľ na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomĺ. Ak si

Zálożca zásielku v odbernej lehote od uloženia nevyzdvihne' považuje sa posledný deň odbeľnej

lehoĘ za deň doľučenią aj keď sa Zĺĺlożcao uloženínedozvędel.

V pľípade, ak koľešpondencia nemusí byť doľučovaná Záložcovi v listinnej podobe, Záložný veriteľ
ju bude doľučovať do elektľonickej schľĺĺnky (e-schľánky) Záložcu cez Ústľedný portál veľejnej
spľávy www.slovensko.sk <http://www.slovensko.sk> obyčajným doľučením pľostredníctvom

formuláru ,,Všeobecná agenda _ rozhodnutie". Zasielka (e-správa) sa považuje za doručenú
Zźiožcovi v deň bezprostredne nasledujúci po uložení e-spľávy vjehoe-schl'ánke.

Zmluvné strany vyhlasujú' že si text tejto Zá|ožnej zmluvy pozoľne prečítali, jeho obsahu

porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôl'u' bez a]qŕchkolŤek omylov, čo

potvľdzuj ú vlastnoručnými podpismi, ktoľé pľipáj aj ú.

V Bratislavedňa z 1l. lün
' "*ýlłW" " dń^' "'2y:4o' ?n x2'/

Záložný veritel': Záloźcaz
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obec Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko' staľosta obce
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