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ŠTÁTNY FoND RoŻVoJÁ BÝV^NlA

Zá|oźná zmluva č. 500/322ĺ2022

uzavretá podlh ustanovení $ 151a a nasl. zákonač..4011964 Zb. občiansĘ zákonník
v znení neskoľších pľedpisov
(ďalej ako,Zá|oźnázmluva")

ZáloźnÝ veritel':
názov:

sídlo:

IČo:
štatutárny orgán:

zastupený:

(ďalej ako ,,Záloźný veľit€l'')

2. Zäloźca

názov:

v zastúpení:

so sídlom:

lČo:

Štĺtny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37

3t 749 542
Ing. Tomáš Lamprecht, geneľálny riaditeľ
Mgľ. Monika Biliková, ĺa zák|ađe poverenia

obec Staškov

Ing. Ladislav Šimčisko, stalosta obce

Jozefa Kľoneľa 588.023 53 Staškov

003t4293

a

(d'alej ako "Zźlloźca" alebo ,,Dlžník")
(zá|ožný veritel'a Zźl|ožca ďalej spolu aj ako'Zmluvné strany")

Preambula

Vzhl'adom nato,że:
. Zźtložný veritel' ako veľiteľ a Zálożca ako dlžník, spolu uzavľeli písomnú Zmluvu o úveľe č.

500132212022 (d'alej len ,,Úverová zmluva")' na zźklade ktoľej Zá\ožný veriteľ ako veritel' poskytol

Zźložcovi úveľ v celkovej výške istiny 87 4ó0'00 EUR a Záložca ako dlžník sa zaviazal pľedmetný

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

Zálożnému veľitel'ovi vľátiť, a zfuoveřl

. Zmluvné stľany majú záujem akékoľvek a všetky pohl'adávky Záložného veľitel'a voči Záložcovi, l<toré

vmikli, resp. kedykol'vek v budúcnosti vzniknú z predmetnej Úverovej zmluvy alebo v súvislosti s
touto Zálożlou zmluvou, zabezpećiť záložným pľávom podl'a tejto Zá|ožnej zmluvy, azároveř'ĺ

. Zálożca súhlasí so zriadenírn zźiożného pľáva podl'a tej to Zá|ożnej nnluvy,

sa Zmluvné strany dohodli na naslędovnom znení Záložnejzmluvy.
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čHnok I.
Definície avýklad

Deĺinície: Pojmy uvedené v tejto Zálożnej zmluve vel'Ęy'm začiatočným píslnenom majú pľe účely tejto

Záložnej zmluvy, vľátane všetĘch jej príloh, pokial'nie je uvedené inak, nasledujúciýznam:

. Doba zabezpečenia znamená obdobie, l<toľé zaćína plynúť v deň uzatvoľenia tejto Záložnej zmluvy a

končí v deň, kedy budú všetĘ Zabezpečené pohl'adávĘ bezpodmienečne a neodvolatel'ne splatené v

plnej výške, resp. kedy zanikne ZáIožné právo z iného dôvodu uvedeného vzákone.

. Maximálna suma zabezpečenej istiny znamená najvyššiu hodnofu istiny, do ktoľej sa Zabezpećená

pohl'adávka zabezpečuje' a to sumu vo vyške l 13 ó98'00EUR.

Nehnutel'nosti (označované aj ako Záloh) znamenajú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajű vo v'ýlučnom

vlastníctve ZźlloŽcu, a ktoľé sú uvedené a špecifikované v člránku II. tejto Záložne1zlnluvy.

občiansky zákonník znam ená zákon ě. 40/|964 Zb. v znení neskoľších pľedpisov.

oznámenie o výkone znunená písomné oznámenie o začatí výkonu Zálożného pľáva adresované

Záložným veritel'om Zálożcovi a pľíslušnému okr'esnému úľadu (katastrálnemu odboľu), v ktoľom

Zá'ložný veritel' oznamuj e :

(a) začaÍie vykonu Záložného pľáva; a

(b) spôsob výkonu Záložného prěna.

Úverová zmluva znamená písomnú zmluvu o poskytnutí podpory vo foľme úveľu vo výške 87 460'00

EUR, číslo zmluvy: 500/32212022, uzavretu dňa medzi Zá|ožným verite|bm ako veľitel'om a

Zźiożcom ako dlžníkom, a to aj v znení všetkých jej pľíloh a pľípadných budúcichdodatkov.

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

podmienené peňažné pohl'adávĘ Ztllożného vęľitel'a voči Ztlložcovi spolu s pľíslušenstvom a všetkými

súčasťami, s hodnotou zabezpečovanej istiny v maximálnej qŕške l13 698,00 EUR, ktoľé existujú

ďalebo vzniknú:

a) na základe Úveľovej zmluvy, tejto Zá|ožnej zmluvy alebo v súvislosti snimi,

b) na základe plnenia zźlväzkov z Úverovej zmluvy ďalebo tejto ZáIožnejnnluvy,

c) v dôsledku poľušenia ustanovení Úverovej zmluvy ďalebo tejto Záložnejzmluvy,

d) v dôsledku odstúpenia od Úveľovej zmluvy, rej:o Zá|ožnej nĺlluvy alebo ichqýpovede,

e) v dôsledku zźniku zźlviizkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy ďalebo tejto záložnej zmlurry iným

spôsobom ako splnením, odstupením alebo vypovedaním,

f; na zĺĺk]ade bezdôvodného obohatenia ZáloŽcu, ktoré vzniklo pri plnení zo stľany Zźt|ožného veľitel'a

bez právneho dôvodu, z neplatného pľávneho úkonu alebo z právneho dôvodu ktoýodpadol,

g) z titulu nĺĺr'oku na nĺáhradu škody vmiknutej v súvislosti s neplatnou Úverovou zmluvou ďalebo

touto Záložnou zm luvou,

h) pľi alebo v súvislosti s ýkonom Záložného právazłiadeného touto Záložnouzmluvou,

i) na základe alebo v súvislosti s akoukol'vek budúcou Znenou alebo nahľadením Úverovej zmluvy

ďalebo tejto ZźLlożnej zmluvy alebo pľávnych vďahov nimi založených,a

j) na zźl<lade posúdenia pľávneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k vzniku, znene alebo zániku

ktorejkol'vek z vyššie uvedených pohl'adávok, ako odporovatel'ného právneho úkonu voči

Zálożnému veľitelbvi,

ako aj akékol'vek iné peňaäé pohľadávĘ spolu s príslušenstvom' kÍoľé Záložný veľiteľ nadobudne

voćiZálożcovi v budĹrcnosti z akéhokol'vek iného titulu odlišného od Úverovej zmluvy.

Pľe účely vylúčenia pochybností sú Zabezpečenými pohl'adávkami nielen pohl'adávĘ, vo vďahu ku

ktoým je ZáIožný veľitel'sarnostatnýnr veľitelbm, ale aj spoločné a neľozdielnepohl'adávĘ.
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Zabezpećené pohl'adávky znamenajú akékol'vek a všetĘ existujúce ďalebo budúce ďalebo

Zabezpećená pohl'adávka znunená ktorákol'vek zo Zabezpečených pohl'adávok.

Zabezpečenie znamená Záložné právo, pľedkupné pľávo' vecné práva, zabezpečovací pľevod pľáva,

zabezpečovacie postúpenie pohl'adávĘ' zádržné pľávo, pľevod alebo postupenie so spätným prevodom

alebo postupením (repo), akékol'vek iné dispozičné právo alebo pľávo na pľednostné uspokojenie v

konkuľznom alebo exekučnom konaní' ako aj akúkol'vek inú zmluvu alebo dojednanie podl'a

akéhokol'vek pľáva, ktoré má podobný účel alebo účinok.

Záloźné pľávo znamená záložné pľávo v pľospech Zét\ożného veľitel'a podl'a ustanovení $ l51a a nasl.

občianskeho zźkonníka zľiadené touto Záložnou zmluvou.

Zálożná zmluva je táto zmluvą vrátane všetĘch jej pľíloh v znení jej aj budúcichdodatkov.

Výklad:
a) Pojmy s vel'Ęm začiatočným písmenom' ktoľé sú definované v Úveľovej zmluve a nie sú ýslovne

definované v tejto Záložnej zmluve inak' majú v tęjto Zá|ožnej zmluve ten isýv'ýznam.

b) Poj em Úveľová zmluva a/a|ebo táto Záložná zmluva zahrňa akékoľvek ich budúce dodatky a doplnĘ.

c) Ak bude Záložnémll veľitelbvi uhľadená úhľada na zźkladę tejto ZźL|ožnej zmluvy, ľesp. Úverovej

zmluvy' napadnutá v konaní o odpoľovaní pľávnych úkonov v pľípade konkurzu na majetok osoby

(ľesp. jeho reštrukturalizácie)' ktoľá ju uhradila alebo oplávnenosť vyplatenia tejto sumy bude

spochybnená v akejkol'vek inej súvislosti, tak potom sa táto suma pre účely tejto Záložnej znrluvy

nebude považovať za neodvolatel'ne splatenú.

d) Pre účely definovania Zabezpečenej pohľadávĘ sa za Zabezpećené pohl'adávky povaŽujú aj iné

peňažné pohľadávĘ Zá|ożného veľitelä voči ZáIoŽcovi, ktoľé je Zźlložca povinný podľa ostatných

ustanovení tejto záložrrej zmluvy zaplatiť. Pľe účely definovania Zabezpeěenej pohl'adávky sa za

Zabezpeč,enű pohl'adávku povaŽuje aj pohl'adávka, ktorej zodpovedá povinnosť Zá|ożcu uhľadiť

Zźiložnému veľitelbvi všetky nĺĺklady, ktoľé vznikli Zźložnému veľitel'ovi na zźlklade Úverovej zmluvy

ďalebo tejto Zálożnej zmluvy, alebo v súvislosti s nimi.

e) Nadpisy častí, člĺĺnkov a pľíloh budú slúžiť ýlučne pre ul'ahčenie oľientácie a pľi výklade ZáIožnej

zmluvy sa nepoužijú. Rovnako nebudú výklad Záložnej zmluvy nijako ovplyvňovať zýraznenia textu

v jednotlivých člĺĺLnkoch Zá|ožnej zmluvy.

Đ Yýĺazł de1inované v jednotnom čísle alebo v zĺĺkladnom gľamatickom tvare budú mať v tejto Zźl|ožnej

zmluve rovnaký ýznarn, keď budú použité v množnom čísle a inom v gľamatickom tvar'e a naopak.

c) Każdý odkaz na ,,člĺĺnoľ' alebo ,,pľílohu" budę znamenať odkaz na príslušný článok alebo pľílohu tejto

Zá|ožnej zmluvy.

ČÉnok II.
Nehnutel'nosti

l. Zá|ožca je vlastníkom nehnuteľností zapisaných v katastri nehnuteľností na

vlastníctva č. 1179 katastrálĺe územie Staškov obec Staškov, okľes čadca a to:

Spoluvlastnícke podiely:

- Zá|ožca je qýlučným vlastníkom v podieli l/l k celku

Stavby:

liste
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- Druh stavby: Administratívna budova , popis stavby: čs. 588 , číslo súpisné 588
postavený na paľc. reg' CKN č' llll29
PozemĘ:

-parc. reg. CKN č. llllzg,Zastayané plochy a nádvoria o ýmere 1226 m2

článok III.
Zriadenie a vznik záloźného práva

Zéiožca bezpodmienečne a neodvolatelhe zriad'uje podl'a ustarrovení $ l5la a nasl. občianskeho
zźlkonníka záložné pľávo k Nehnutel'nostiam vo svojom vlastníctve uvedené v článku II'
Záložnej zmluvy v pľospech Záložného veritel'a, ktoý toto pľávo pľijíma, a to na zabezpečenie

ľiadneho a včasného zaplatenia Zabezpečených pohl'adávok Zéiožného veritelä voči ZáIožcovi,
ľesp. jeho pľávnemu nĺástupcovi.

Záložné právo k Nehnutelnostiam sa bude zapisovať tak, že Záložca je povinný na svoje vlastné

nĺĺklady, bezodkladne po uzatvoľeni tejÍo záložnej zmluvy, najneskôľ však do troch (3) pľacovných

dní, podať návľh na vklad, ZáloŽného pľáva k Nehnutel'nostiam do katastľa nehnutel'ností a
zabezpečiť jeho zípis v katastľi nehnutel'ností.

Záložné pľávo k Nehnutelhostiam vmiká Záložnému veritel'ovi zapisom v katastľi nehnutel'ností

na okľesnom úrade Čadca o povolení vkladu záložného pľáva.

Zźlložca vyhlasuje a Záložný veritel' beľie na vedomie, že k Nehnuteľnostiam neexistujú žiadne

zÁ|ožné pĺáva.

Pre účely zápisu Záložného pľáva sa Zmluvné strany dohodli, že ohl'adom zápisu Záložného pľáva k
Nehnuteľnostiam v katastľi nehnutel'ností musí Záložca zabezpečiť, aby časť llcll - Ťarrchy

príslušného listu/listov vlastnícfua, na ktoľom/ktoých sú zapísané Nehnutel'nosti, lvádzala
Ztiożného veriteľa ako oprávnenú osobu zo Záložného práva k Nehnuteľnostiarn, zapísaného ako
prvého v poľadí, pľičom nebudú obsahovať žiadne ďalšie pľáva tľetích osôb k Nehnutel'nostiam. Pľe
účely vylúčenia všetĘch pochybností, ZźĺIoŽný veritel' bude mať vo vzťahu k Nehnutel'nostiam

postavenie pľednostného zá|ožného veľitel'a v zmysle občianskeho zákonníka.

ZáloŽný veľitel'je opľávnený podať návľh na vklad ZáloŽného práva v pľípade' ak návľh na vklad
Záložného pľávo nepodá Zálożca v srilade s čl. ilI ods. 2 Záložnej zmluvy (všetky nĺiklady s ým
spojené je Zálożca povinný Záložnému veľitelbvi bezodkladne nahľadiť); ým nie je dotknuté

ustanovenie čl. VIII ods. 8 Záložnej zmluvy.

Pokial' by pľe podanie návľhu na vklad Záložného práva Záložným veľitelbm bola potrebná

osobitná plná moc, zav'ázlje sa ju Záložca udeliť bezodkladne po doľučení žiadosti ZźtloŽného

veľitel'a.

čHnok IV.
Záväzné lyhlásenia

Vyhlĺísenia

Zźl,oźca potvrdzýe Zalożnému veritelbvi, žę každé z vyhlásení uvedených v tomto člaľ:lku Záložnej
zmluvy je pľavdivé v deň uzavľetiatęjto zźiožnejnnluvy.

Veľitel's nĺĺľokonr na oddelené uspokoienie

V súlade s pľíslušnými právnymi predpismi SR, ZáloŽné právo zabezpeč,í Zá|ožnému veľitel'ovi

J.

4.

5.

6.

7

2.
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postavenie veritel'a s pľávom na oddelené uspokojenie vo vďahu k Nehnutel'nostiam tak, ako je

taĘ zabezpeč,ený veritel' definovaný v $ 28 zäkoĺa ć. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštľukturalizácii a

o zmęne a doplnení niektoých zákonov v platnom znení, a to do vyšky konečného zostatku

Zabezpečený ch pohl'adávok s pľíslušenstvom.

odpoľovatel'nosť

Záložné pľávo k Nehnutel'nostiam nie je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo bý) vyhlasené z^

neúčinné (v plnom ľozsahu alebo len čiastočne) v konaní o odporovatel'nosti pľávneho úkonu v

pľípade vyhlásenia konkuľzu na majetok Zźioźcu (resp. jeho ľeštľukhrľalizácie), vyrovnania voči

Zźiożcovi alebo inak.

Vy|účenie domnienĘv nakladania v bežnom obchodnom sĘYku

Žiadne nakladarie Zá|ožcu s Nehnutel'nosťami nie je a ani nebude možné povaŽovať za je1 pľevod

v bežnom obchodnom styku v rámci ýkonu pľedmefu podnikania Zźtlożcu vo význame podl'a $

l5lh ods. 3 občianskeho zĺíkonníka.

Pľĺvo na výkon Záložného pľáva

Za pľedpokladu uvedeného v bode 2. vyššie tohto článku Zálotnej zmluvy, Zá|otné právo

pľedstavuje bezpodmienečné, neodvolatelhé a absolútne pľávo Záložného veľitel'a:

(a) vykonať Zźiožné pľávo pľedajom Nehnutel'ností alebo ktoĘkol'vek ich časti v súlade s

podmienkami tejto Zá|ożnej zmluvy; a

(b) dostať všetĘ príjmy z predaja Nehnutel'ností alebo ktorejkol'vek ich časti' ktoré sa pouŽijú v

súlade s touto Záložnou zmluvou na splatenie Zabezpečenýchpohl'adávok.

Pľivátnv Ęŕkon ZáloŽného práva

V pľípade, ak sa Záložné pľávo bude vykonávať v súlade s článkom 7 (Výkon Zá|ożného pľáva)

nižšie, takéto Zźlożné právo je a bude vykonateľné bez toho, aby bolo potľebné žiadať o akýkol'vek

ľozsudok, predbežné opatrenie, schválenie, súhlas alebo povolenie akéhokol'vek súdneho,

ýkonného alębo iného oľgánu Slovenskej republiky alebo oľgrĺnu iného štáfu, alebo o schválenie'

súhlas alebo povolenie Zźiožcu alebo jeho oľgĺánu alebo akejkol'vek inej osoby, k qikonu

Zźiložného pľźlva. ZáloŽca ýslovne a neodvolatel'ne vyhlasuje, že k v'ýkonu zttloźrĺého práva v

súlade s článkom 7 nieje potľebný ani Žiadnysúhlas.

Nehnutel'nosti

Zálożcaďalej vyhlasuj e Zźĺ|ožnému veľitel'ovi, Že:

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

žiadnej podmienke akéhokol'vek dokumentu, ktoľého je Zźiožca stľanou' a ktoý sa týka

Nehnutel'ností;

(b) Záložca je jediným a uýlučným vlastníkom Nęhnutęľností o vel'kosti podielu lil k celku.

Nehnutel'nosti nezaťaĄtl źiadne Zabezpečenia' nie sú pľedmetom Zabezpećenia ani žiadneho

pľáva tľetích osôb (vľátane pľáva na zźú<]ade zmluvy o budúcej zmluve, predkupného prtsa

alebo akéhokoľvek iného práva, ktoľé by obmedzovalo voľné užívanie, pľevod Nehnutelhostí

a nakladanie s Nehnutel'nosťami);

(c) Zźložca poskytol Zá|ožnéml veritel'ovi všetky infoľmácie ýkajúce sa Nehnutel'ností, ktoré

pľiemem1ý zá|ožný veľitel' potrebuje alebo by mohol potrebovať v bežnom právnom styku v

súvislosti so zľiaďovanim Zźiożného pľáva k Nehnutel'nostiam a ohodnocovaním hodnoý a

kv a|ity zźL|ożného pľáva a Zěl|ohll;

(d) Vo vďahu k Nehnutel'nostiam nedošlo k žiadnej podstatnej zmene;

(e) Neprebieha ani nehľozí žiaden spoľ alebo konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského,

exekučného, spľávneho, konkuľzného ďebo reštruktuľalizačného)' ktoré by saýkalo

6.

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

nepľiaznivú zmenu Nehnutel'ností;

(Đ Záložca vyhlasuje, že na nakladanie s majetkom obce, ktoý pľedstavuje Záloh v zmysle tejto

Znlluvy, má udelené všetky a akékol'vek súhlasy, vyhlĺísenia a toto jeho pľávo nie je ničírn

obmedzené, nezaniklo a tľvá.

Záložca vyhlasuje, že v pľípade' ak sa v priebehu platnosti a účinnosti Úvelovej mrluvy a tejto

Záložnej zmluvy objaví akĺíkol'vek pľávna alalebo t'aktická vada Zálohu, ľesp. dôjde k míženiu

hodnoty Zabezpečenią poskytne Zálożca Zálożnému veľitelbvi akúkol'vek a všetku súčinnosť na

,'dozabezpečenie" Zabezpečovaĺlých pohl'adávok najmä, ale nie výlučne, zľiadením d'alšieho

zźiožného pľáva, resp. obdobného pľáva k inému majetku Záložcu, a to najneskôľ do desiatich (l0)
dní plynúcich odo dňa doľučenia ýmy Zá|ożného veriteľa Zálożcovi s obsahom podľa tohto bodu

Záložnej zmluvy. Pre účely vylúčenia všetĘch pochybností, nedoľučenie výzvy Záložného veľitel'a

ZáloŽcovi s obsahom podl'a tejto Záložnej zmluvy nemá za nĺĺsledok zánik povinnosti Zálożcll

,,dozabezpečiť" Zabezpeč,ov utú pohl'adávku spôsobom podl'a tejto Záložnej zmluvy.

Zopakovanie vyh|ĺísení

(a) Kaźdé z vyhlĺĺsení uvedených v tomto člĺínku 4 (Záviizné vyhlásenia) ZáIožnej zmluvy sa bude

povaŽovať za zopakované Záložcomv každý deň platnosti ZáIožnejzmluvy.

(b) Má sa za to' Že každým zopakovaním vyhlásenia podl'a písmena (a) tohto bodu tohto článku

Záložnej zmluvy, Zźlložca potvľdzuje Zálożnému veľiteľovi, že vyhlásenie je pľavdivé, pričom

vyhlĺĺsenie sa vďahuje na okolnosti existujúce v časejehozopakovania'

Vyhlĺĺsenia Záložcu podl'a tohto č:láłlku Zźlložnej zmluvy, ako aj podl'a ďalších ustanovení tejto

Záložnej zmluvy, sa neýkajú skutočností, ktoré vyplývajú z veľejných zápisov o Nehnutel'nostiach

uvedených v katastľi nehnutelhostí pľed uzavretím tejto Zźiožnej zmluvy.

článok V.
Použitie a nakladanie s Nehnutel'nost'ami

Zá|oŽca beľie na vedomie, že úver poskytnuý na ztklade Úverovej zmluvy bol posĘtnuý z
prostľiedkov štátneho ľozpočtu SR a Zm|uvné stľany majú povinnosť dodľžiavať ustanovenia

zÁkona č,. 523/2004 Z. z. o rozpočtov'ých pravidlách verejnej správy a o zÍnene a doplnení

niektoých zákonov v znęní neskorších pľedpisov, zákona č,. 374/2014 Z. z. o pohl'adávkach štátu a

o Zrnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpľedpisov.

Zźl'ožca sa zaväzuje, že bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu Záložnébo veľitel'a (i)
Nehnutęľnosti, ani ich časť, nescudzí, (ii) na Nehnutel'nostiach, ani na ich časti, nezľiadi a nędovolí

zriadiť ďalšie Zabezpečenie, (iii) nezaťażí a nedovolí ich (ani ich časť) zaťažiť žiadnym pt'ĺĺvom

tretej osoby, (iv) inak nezaťaží Nehnutel'nosti alebo ich časť, (v) nezriadí predkupné právo v
prospech inej osoby na Nehnutel'nostiach alebo ich časti, (vi) nepľenajme Nehnuteľnosti ani ich
časť Žiadnej inej tľetej osobe, (vii) ani nijako inak neobmedzí svoje prźxo drżať, nakladať alebo

užívať Nehnutel'nosti.

Ymik Záložného pľáva v prospech Záložného veritel'a s postavením prednostného zźiożného

veritel'a v zmysle $ l5lma ods. 3 občianskeho zákonníka pľeukĺĺže Zá|ożca Zá|ožnému veriteľovi

dolučením ýpisov z lisfu vlastníctva s povoleným vkladom ZáIožného prőva v pľospech Zźĺložného

veritel'a, nie staľšieho ako 30 dní iba v prípade, ak Záložný veritel' nemôže ziskať z technicĘch
dôvodov výpis z informačného systému katastľa nehnutel'ností do 5 pracovných dní od zaslania

9
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poŽiadavĘ na získanie tohto Ęŕpisu v zmysle $ l ods. 6 zákona č. l77/20I8 Z. z. proti byrokľacii.

V takom prípade Zálożný veľitel'vyzve Zálożcu na pľedloženie takého výpĺsu z listu vlastníctva a

Záložcaje povinný zaslať taký qýpis z listu vlastníctva Záložnému veľitelbvi v lehote ĺ4 dní od

doručenia qizvy.

ZáloŽca je povinný sa o Zá|oh ľiadne staľať a chraniť ho pred zničením. Pľípadné

poškodenie alebo iné mehodnotenie Zétlohu sa Zźiožca zaväzuje bez zbytočného odkladu

odstľĺĺniť na vlastné náklady.

Pľi nakladaní so Zálohom sa Zá,ložca zaväzuje zdržať sa všetkého, čím by sa Zá|oh mohol

zhoľšiť na ujmu Záložného veľitel'a, najmä čo by mohlo sťaŽiť, či znęmožniť celkom alebo

sčasti vykonanie oprávnení Záložného veľitęl'a na uspokojenie m Zálohll podl'a tejto

Založne.i zmluvy.

Záložca môže používať Nehnutel'nosti obvyklým spôsobom (za podmienok stanovených v Záložnej

zmluve), pričom sa zdrżi akéhokoľvek konania, ktoľé by mohlo znížiť hodnotu Nehnutel'ností, s

qýnimkou bežného opotľebovania.

Záložca sa zav'áau1e, tę ak Záloh alebo jeho časť stratí na cene' vrátane pľípadov' ak sa zničí,

poškodí sa, zanikne alebo bude vyvlastnený, okamžite oznrĺmi túto skutočnosť Zźiożnému

veľitelbvi a zav'đnuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Zálożnému veľitel'ovi lráhľadné

zabezpečenie Zabezpeč,enej pohl'adávĘ v rozsahu a kvalite, v akej zabezpečenie Zabezpečenej

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

vete tohto bodu tohto č:lárkllZźložnej zmluvy.

Zźtložca sa zav'dzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zét|ožnej anluvy nezmení bez

pr'edchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veritel'a, účel vecí, ktoré tvoľia Záloh, na

ktoý sú uľčené, osobitne aj podl'a územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo iného

ľozhodnutia alebo iného opatľenia uvedeného pľi uľčęní Zálohu v tejto ZáIožnej zmluve,

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

článok VI.

ZnalecĘposudok

Hodnota ZáIohu podl'a znaleckého posudku č:. 2412022 vyhotovenom znalcom Ing' Vladimíľ
Kubinec dřn9.2.2022 je vo v,ýške l 2l0 000'00€.

čHnok VII.
Yýkon Záloźného pľáva

Zálożca súhlasí a potvrdzuje, že:

(a) Záložné pľávo sa stane vykonatel'ným; a

(b) Zálożný veritel'môže zaćať vykonź*ať Zá|ožné právo kNehnutelnostiam;

ak Záloźca nesplní Zabezpečen(l pohľadávku alebo jej časť ľiadne a včas, tj. dostane sa do

omeškania s úhľadou Zabezpečenej pohl'adávĘ alebojej časti.

Zá|ožný veritel' má pľávo na úhĺadu účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom

Zźtložného práva.

Po tom, ako saZćtložné pľávo stane vykonatel'ným a po tom, ako bude doľučené oznámenie o

výkone, möże Zźiożný veľiteľ podl'a svojho vlastného uváženia, avšak v súlades:

2.

J.
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(a) podmienkami tejto ZáložneJ zmluvy; a

(b) ými ustanoveniami $ l 5 l a a nasl. občianskeho zíkonníka, ktoré sú kogentné,

pľedať Nehnutel'nosti alębo ich časť ktoľe.jkoľvek osobe. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli' Že

Nehnutel'nosti alebo ich časť budú pľi výkone Záložného pľáva ZáIožným veritel'om prioritne

prcdávané na dľažbe a aż v pľípade' ak sa Nehnutel'nosti alebo ich časť nepodaľí predať fotmou

dľažby (pľičom je postačujrice konanie len jednej neúspešnej drażby), je ZáIožný veritel' oplávnený

podl'a vlastného uvĺĺženia zmeniť spôsob ýkonu Záložného práva a pľedať Nehnutel'nosti alebo ich

časť aj iným spôsobom, tj. najmä v ľámci priameho pľedaja.

Záložný veľitel' má právo 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 veľitel'a získať akýkol'vek nedoplatok od Záložcu iným

spôsobom) uspokojovania v zmysle nasledujúcej vety. Záložný veľitel' použije všetky peňažné

pľostľiedky získané vyťažkom z pred,aja Zźtlohu na uhradenie splatných Zabezpeč,ených

pohl'adávok. Ak bude súčasne splatných viac Zabezpečených pohl'adávok' je na vol'nom uvážęní

Zźlložného veľitelä uľčenie poľadia pľe uspokojenie ýchto pohl'adávok z vyťažku; Záložca ýmto

ýslovne súhlasí s uvedeným postupom.

ZźlloŽca výslovne súhlasí a podriad'uje sa spôsobu výkonu Zźiožného práva na zźklade tejto

Zźložnej zmluvy a pľíslušných pľávnych pľedpisov ako dohodnutému a primeľanému spôsobu

ýkonu Zá|ožného práva, ktoý je plne v súlade so źsadami poctivého obchodnéhostyku.

Zźĺložca sa zav'ázuje, Že po tom, ako sa Zźtložné pľávo stane vykonatel'ným a po tom, ako sa dolučí

oznĺimenie o ýkone Zźiożného pľáva, na zaklade výzvy Zźlložného veľitel'a alebo inej ním

splnomocnenej osoby, spľĺstupní bez zbytočného odkladu Nehnutel'nosti alebo ich časť ZáIožnému

veľiteľovi alebo ním splnomocnenej osobe, za účelom r"ýkonu Zálożnéhopráva.

Záložca ý mto potvl dzuj e, že :

(a) všetky opľávnenia Zćt|ožného veľitel'a, ýkajúce sa podmienok pľedaja Zá|ohtl, sa považĄ(l za

súčasť zĺłkonnej plnej moci, ktorú má Zźt\ožný veľitel' ohl'adom pľedaja Nehnutel'ností podl'a $

l5 lm ods. 6 občianskeho zákonnĺka;

(b) pri predaji Nehnutel'ností má ZáIożný veľitel' ýhradné a neobmedzené vol'ne prevoditel'né

pľávo dávať akékol'vek pokyny a uskutočňovať akékol'vek k oky, či už voči katastľu

nehnutel'ností, alebo akejkol'vek inej osobe v súvislosti s Nehnutel'nosťami' a to tak platne a

účinne, ako keby tieto poĘny dával a|ebo úkony uskutočňoval sám Zálożca;a

(c) Záložný veriteľ môže postúpiť svoju zĺkonnú plnú moc, podl'a svojho vlastného uváženia,

úplne alebo čiastočne, na alcukol'vek tľetiu osobu.

ZáloŽca výslovne súhlasí apotvrdzuje' že v prípade, ak bude Zźtložný veľitel' pľi v,ýkone Zźtlożného

pľáva podl'a člránku 7 (Výkon Záloźného práva) postupovať podl'a článk-u 7 odsek 3 Zźĺ|ožnej

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

zmluvy a v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi, bude platiť nevyvľátiteľná domnienka' že

Záložný veritel'posfupoval pľi pľedaji Nehnutel'ností alebo ich častí s odbornou staľostlivosťou.

(a) Pľi výkone Zźlložného práva podl'a članku VII (Výkon ZáÍožného pľáva) Zálożnej zmluvy

bude Zäložný veľiteľ dodržiavať nasledovné pravidlá:

(Đ Zá|ožný veľitel' môŽe v pľípade, ak sa Nehnutel'nosti alebo ich časť nepodal'í pľedať

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

akejkol'vek vybľatej osobe pľostredníctvom priameho pľedaja alebo inak;

(iĐ kúpna cena Nehnutel'ností alebo ich častí môŽe byť vyjadrená v cudzej mene; ak bude

ýťažok získaĺý ýkonom Zá|ožného pľáva v inej rnene, ako je menaZabezpečenej

5.

6.

7

8.
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pohl'adávky, Záložný veľiteľ vykoná konveľziu tychto prostriedkov do meny

Zabezpeč,enej pohlädávky, a to až do výšky potrebnej na zaplatenie Zabeąečenej
pohl'adávky;

(iii) podmienka splatnosti pľe platbu kúpnej ceny Nehnutel'ností môŽe byť určená alebo

dohodnutá Záložným veľitel'om podl'a svojho vlastného uváženia;

(iv) miesto a čas pľedaja urči Záložný veritel' podl'a svojho vlastnéhouvĺáženia;

(v) Zźiožný veľiteľ sa bude usilovať o dosiďmutie pľedaja Nehnutęl'ností alebo ich častí za
cenu' ktoľú by bolo možné obvykle dosiahnuť pri pr'edaji tych istých alebo

poľovnatelhých 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 pľáv Založného veľitel'a podlä tejto Záložnej zmluvy, Záložný

veľiteľ zvolí pľedaj Nehnutel'ností na dľažbe namiesto predaja Nehnutel'ností podl'a odseku (a)

vyššie pľedým, neż začne vykonávať ZáloŽné právo spôsobom podl'a odseku (a) vyššie, avšak

k ýkonu Zálożného práva spôsobom podl'a odseku (a) vyššie môže pristúpiť, ak bude

neúspešná pľvá dľažba bez potľeby jej opakovania; Zźtožný veľitel' tiež môže zvoliť pľedaj

Nehnutel'ností na dľažbe aj po tom, ako zač,a| vykonávať Zttložné právo podl'a odseku (a)

vyššie za podmienĘ, že o ztnęne spôsobu výkonuZźiožného pľáva bude infoľmovať Záložcu.

Zźiožca podl'a $ 50 občianskeho zĺíkonníka potvľdzuje v piospech akejkol'vek osoby, ktoní
nadobudne od Záložného veritel'a Nehnutel'nosti, že:

(a) táto osoba nie je v súvislosti s nadobudnutím Nehnutel'ností povinná zisťovať žiadne

ustanovenia ani podmienĘ tejto Zěiožnej zmluvy ohl'adom opľávnenia Zá|ożného veritel'a

pľedať Nehnutelhosti (vľátane podmienok ýkajúcich sa sumy kúpnej ceny); a

(b) táto osoba je opľávnená spol'ahnúť sa na predpoklad, že Záložný veľitel' je plne opľávnený

vykonať pledaj spôsobom, ktorým sa vykonávą a previesť vlastníctvo na tuto osobu za
podmienok, ktoľé sú dohodnuté medzi touto osobou aZá|ožnýmveritelbm.

Záložný veľitel' súhlasí s ým, že účirľrosť predaja Nehnutel'ností nenastane skôr neŽ po polnoci

stredoeuľópskeho času 30-teho dňa nasledujúceho po neskoľšom z nasledujúcichdní:
(a) deň, kedy Zalożca dostane omiĺmenie o ýkone; alebo

(b) deň' kedy bude začatie ýkonu ZáIożného právavyznačené v katastľinehnutel'ností;

pokial'sa Zmluvné stľany nedohodnú na kľatšej lehote po tom, ako Zélložcadostane oznĺĺmenie o

ýkone.
Výkonom Zźlložného pľáva v prospech Zátlożného veritel'a nevmikajú Zálożnému

vęľiteľovi žiadne povinnosti voči tlętím osobám, ku ktoým bol zaviazaný Záložca na zźklade

alqŕchkoľvek pľávnych úkonov'

Článok VIII.

ostatné ustanovenia

Zá|ožný veľitel' sa zaviizuje informovať Zźtložcu:.

(a) o všetĘch podstatných uskutočnených kľokoch v ľĺĺmci výkonu Záložného práva a o stave

ýkonu ZáloŽného pľáva, a to ľaz za šesťdesiat (60) pľacovných dní,

(b) po skončení vykonu Zźlložného práva o ýnosoch dosiahnuých výkonom Zźtožného pľáva a o

použití ýchto výnosov Záložným veľitel'om, ato pätnĺástich (l5) pľacovných dní od skončenia

10.

ll
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výkonu Zálożného pr áv a.

Zźllożcaje povinný na svoje vlastné náklady:

(a) uskutočniť každý úkon, ktoý bude potľebný a vyžadovulý Zźiožným veľitel'om na vznik,

tľvanię alebo ochranu záujmu Záložného veľitel'a podl'a alebo v súvislosti s touto Zélložnej

zmluvou, a to najmä (ale nielen) v súvislosti s výkonom Zálożného pľáva a Zabezpečenia

podl'a tejto Zmluvy;

(b) podpísať akukol'vek zmluvu, dokument a uskutočniť akékol'vek iné úkony potr'ebné na

platnosť a účinnosť tejto ZźLložr'ei znluvy alebo pľe ýkon alcýchkol'vek práv Zźl|ožného

veľiteľa podľa tejto Záložnej zmluvy,

(c) zabezpečiť pľístup k Nehnutel'nostiam pľe Zźtložného veľitel'a a tretiu stľanu určenú ZáloŽným

veľitelbm na vykonanie pľehliadky jej stavu a iných posúdení, ktoré sú dôležité pre Záložného

veľiteľa.

Záložné právo zriadené podlä teJto Zálożnej zmluvy nie je a nebude nijako dotknuté žiadnym iným

Zabezpečením ani žiadnymi inými pľávami, ktoré Záložný veľitel' v súčasnosti má alebo následne

bude mať, al<toré zabezpečujú alebo budú zabezpečovať Zabezpečenúpohl'adávku.

Záložca sa zaväzuje, žę Záloh bude po celé obdobie platnosti a účinnosti tejto Ztlożnej zmluvy

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

vinkulované v prospech Záložného veľitel'a.

Zéiożca sa zaväzlje ľiadne a v p|nom rozsahu dodržiavať ustanovenia tejto zálożnejzÍnhvy.

V prípade výkonu Zálożného pľáva odpredajom Zá|ohu sa Záložca zaväzuje poskytnúť

všetku potľebnú súčinnosť tak, aby boli uspokojené opľávnené zau1my Záložného

veľitel'a.

Zźtožný veritel' nebude zodpovedný za Žiadnu škodu (vľátane škody, ktoľá vmikne nĺásledkom

ahýchkol'vek zmien v devízoých kuľzoch), ktoľá môže nastať nasledkom výkonu alebo

zamýšl'aného výkonu, opomenutia alebo neuplatnenia ktoľéhokol'vek z jeho pľáv podľa tejto

Záložnej zmluvy.

Vpľípade, akZáloŽcaporušíakukoľvekzpovinností uvedených v čl. il 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 Záložne1 zmluvy' je povinný zap|atiť Zálotnému veriteľovi zmluvnú

pokutu vo výške 5o/o z Maximálnej sumy zabezpečenej istiny, za každé poľušenie zvlašť, pričom

náĺokZáIožného veriteľa na náhradu škody v celom rozsahu ým niejedotknuĘ.

VšetĘ zmeny ýkajúce sa Záložcu a Nehnutel'ností (pľedovšetĘým zrnena údajov o Záložcovi

uvedęné v zźůllavi Zmluvy, zľušenie ďalebo zánik Dlžníka s právnym nástupcom alebo bez,

ozdravný ľežim, nútená spláva, zmeny súvisiace s Nehnuteľnosťami, poistnou zmluvou), je Zźiožca

povinný vopred písomne oznám iť Zálożnémll v ęľiteľovi.

článok Ix.
Zánik Záloźnéhopráva

ZáIoźné pľávo zanikne len za pľedpokladu,že nastanejedna alebo viaceré z nasledovných

skutočností:

(Đ skončila Doba zabezpečenia;

(iĐ v celom ľozsahu zanikla Zabezpeč,enápohl'adávka, vtátane pľíslušenstva a všeĘch jej súčastí;

(iii) Zá|ožný veľitel'vystaví písomné potvľdenie s úľadne osvedčeným podpisom o vzdanísa

5.

6.
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8.

9.
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ZáIožného pľáva vo vzťahu k Nehnutel'nostiarn;

(iv) Nehnutel'nosti pľestanú existovať,

(v) ziných dôvodov uvedených v platnom pľávnom pľedpise Slovenskej ľepubliĘ.
ZáIožný veritel' je povinný poskytnúť ZáloŽcovi písomný dokument, ktoý bude potvľdzovať zźnik
ZáIożného pľáva k Nehnutelhostiam alebo niektorej ich časti, a to bezodkladne po písomnej
žiadosti ZáIožcu, avšak nie skôľ, ako dôjde k niektoľej zo skutočností uvedených v bode l tohto
článku Záložnej zmluvy. Záložný veľitel' je povinný poskytnúť ZáloŽcovi včas ďalšiu súčinĺosť
potľebnú pte zabezpečenie čo najskoršieho ýmazu Záložného pľáva z katastra nehnutel'ností.
Záložca je povinný podať žiadosť o výmaz Záložného práva z katastľa nelrnutel'ností bezodkladne
po pľijatí potvrdenia o zĺĺniku Záložného práva.

V súlade s $ l5lmd ods. 2 a 3 občianskeho zákonníką po zĺĺniku ZáIożného pľáva sa vykoná

ýmaz Záložného pľáva z katastľa nehnutel'ností, a to ku dňu zániku Zćtložného pľáva. Záložný
veľitel' je povinný podať písomnú žiadosť o výmaz Zźtlożného práva z katastra nehnutel'ností bęz
zbytočného odkladu po zániku Záložného pľáva. Žiadosť o výmaz ZáloŽného pľáva z katastra
nehnutel'ností je opľávnený podať aj Záložca, pričom predmetnú Žiadosť je povinný doložiť
písomným potvrdením o zĺĺniku Záložného pľáva vystaveným Záložným veľitel'om podl'a bodu (2)
tohto člĺĺnku Zálożnej zmluvy.

Zźtložca súhlasí s tym, że v pľípade akychkol'vek pochybností o časę zrĺniku akejkol'vek
Zabezpeč,enej pohl'adávĘ. bude písomné potvrdenie vystavené Zá|ožným veľitel'om nezvratným a
konečným dôkazom o čase zániku a splnenia akéhokol'vek takejto Zabezpečenejpohl'adávĘ.

Clánok X.
Záverećné ustanovenia

Pľáva a povinnosti z tęito ZźLlożnei nnluvy pľechádzajú na pľávneho nástupcuZáloŽcu.

Pľe účely vylúčenia všetĘch pochybností dojednaniami podl'a tejto Zálożnej zmluvy sa nemenia
platobné podmienky a podmienky splatnosti nazáklade Úveľovej zmluvy.
Tá;J.o ZźioŽná zmluva sa riadi platnými a účinnými všeobecné záväznými pľávnymi pľedpismi
Slovenskej ľepubliĘ, najmä, ale nie výlučne' občianskym zákonníkom a zákonom č. 5l3ll99l Zb.
obchodný zĺĺkonník v platnom mení.

Bez toho' aby ým bolo dotknuté ktorékol'vek ustanovenie tejto Zálożnej zmluvy' Zrnluvné stratry sa

dohodli, że použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoľéhokol'vek pľávneho pľedpisu Slovenskej
republiĘ, ktoľé nie je kogentné, je výslovne vylúčené v lozsahu, v ktoľom by jeho pouŽitie mohlo
meniť (čiastočne alebo úplne) ýznam alebo účel ktoľéhokol'vek ustanovenia tej to ZáÍožnej zmluvy.
Pľe odstrĺĺnenie pochybnosti platí, že všetky ostatné práva Záložného veritel'a podl'a ktoľéhokol'vek
pľávneho pľedpisu alebo Úveľovej zmluvy ostávajú zachované.

Táto ZźIložná' zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zrnluvnýnri stranami, ktoý je
uvedený v závere tę,jto Zźiožnej zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zveľejnenia v
zmysle ust. $ 5a zákona č,. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciĺĺm a o zmene a

doplnení niektoľých zĺĺkonov (zfüon o slobode infoľmácií) v znení neskoľších pľedpisov. Zmluvné
stľany beľú na vedomie, żę Záloźné právo vzniká a vecnoprávne účinky tejto Zrnluly nastávajú až
pľávoplatnosťou ľozhodnutia príslušného ola'esného úradu (katastľálny odboľ) o povolení vkladu
Záložného pľáva k Nehnutel'nostiam v prospech Záložného veritel'a.

Tíúo ZáloŽnl zm|uvu možno meniť, aopĺĺať alebo z'ušiť ýlučne písomnou dohodou Zmluvných
stľĺín. Táto Záložná zmluva sauzatyára písomne, vyhotovuje sa v štyroch (4) rovnopisoch, jeden
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ľovnopis pre každú Zmluvnú stľanu a dva ľovnopisy pľe katasteľ nehnuteľností. Návrh na vklad

Zálożného pľáva do katastra nehnutel'ností podá Záložca, ľesp. Záložný veľitel' za podmienok podl'a

tejto ZáloŽnej zmluvy.

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

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

tejto ZtLložnej zmluvy. Zmluvné śtľany sa v takom prípade zaväzuju bez zbytočného odkladu

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

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

pôvodného ustanovenia neplatného, neúčinného alebo nevykonatel'ného. Do toho času platí

zodpovedajúca pľávna úpľava občianskeho ziíkonníka a ostatných právnych pľedpisov Slovenskej

republiĘ.

TátoZźLlożná zmluva pľedstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných stľán ohl'adne jej pľedmetu,

pľičom ako taká, nahrádza všetky predchádzajúce ústne ďalebo písomné dohovory Zmluvných stIán

ohl'adne všetĘch otrŁok doýkajúcich sa predmetu Zá|oŽnejnnluvy.

Všetku koľešpondenciu (okľem beŽných ozrámení podl'a vlastnej Úvahy Záložného veritel'a), ktoľá

je adresovaná Záložcovi, Záložný veľiteľ zasiela poštou, a to doporučenou zĺísielkou na adľesu sídla

Ztlložcll uvedenú v zźůllavi Zá|ožnej zmluvy. Ak ZáloŽca nepľevezme zasielku z akéhokoľvek

dôvodu, uloží ju doručovatel' na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí' Ak si

Zéiožca zĺĺsielku v odbemej lehote od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň odbemej

lehoĘ zadeň doľučenią aj keď sa Zálożca o uloženínedozvedel.

V prípade, ak korešpondencia nemusí bý doľučovanáZá|ožcoviv listinnej podobe, Zźlložný veritel'

ju bude doľučovať do elektľonickej scfuánky (e-schľrĺnky) Zá|ożcu cez Ústledný portál verejnej

spľávy www.slovensko.sk <http://wwrv.slovensko.sk> obyčajným doručením prostľedníctvom

Íbrmulaľu ,,Všeobecná agenda - r'ozhodnutie". Zĺłsielka (e-spľáva) sa povaŽuje za doručenú

Zálożcovi v deň bezpľostľedne nasledujúci po uložení e-správy vjehoe-schľĺĺnke.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si text tejto Zá|ožnej zmluvy pozolne pľečítali, jeho obsahu

porozumeli, a že tento vyjadľuje ich slobodnú a vĺĺžnu vôl'u, bez aĘŕchkol'vek omylov, čo

potvľdzuj ú vlastnolučným i podpismi, ktoľé pripáj aj ú.

V Bratislavedňa
z 11, 2Ü21 ..ĺlŇę.ffi aĺu ..'.'.2+y', . 1", ?4/

Záloźný vetitel':
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-23- Obec Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
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