Zí|ožnázmluva

č. 40Il233l201IlZ uzavretá

podl'a

ustaDoYení s l51a a nas|. občianskeho zákonníl(a

l.

ZáložnÝ

veiitel'|

názov;
miesto sidla:
tČo:
zastúpený:

-

státny fond rozvojá b]tsrnia
Lamačská cesta č.8, 833 04 Bmtislava 37
31'749 542

hg. Danou Pištovou,
J{

ria<lite]'kou

ŠFRB, ktolú zastupuje podl'a poverenia

Jf)ť. Denisa Braxator

a

Y

2.Záložca:

I

I
I
L

I
,
I

I
I
I
I
I

čalovec

obec

Zoltán Molnár, starosta obc€
Staničná 170,946 02 Ča]ovec
00i06401
IČo:
2021014132
D]Č:
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s' pobočka Konárno
3803037003/5600
č' ú':

\' zastúpení:
so sídlom:

Zn u\ué s*any sa

doho<l]í na

uzauetí zmluvy o Zriadeni záložného práva na základe

zmluvy č. 401/233/2011 za nasledovných podnjenok'

člá[ok I
je zriaclerrie záložlého práva na nehnutelnostj vedené na liste
vlastnictva č. 678 katastrálne územie Čalovec, správa katastra Kománo, ktorých \ailučným
v1astníkom je záloŽca v podieli l/1 k celku a to:
a) stavba BYtový dom 6 b.j. _ Blolr ,,B" _ juh, čís1osúpisné425, postaYená na parc' reg'
CK'.J i. 187 5. 188'2 .
b) parc. reg. cKN č' 187/5 , zastavalré plochy a nádvorja o výmere 233 m''
c) parc. reg' CKN č. 188/2 , zastavané plocl1 a nádvoria o r1imere 197 nr''
d) parc. reg. CKN č. ] 87/6, zasta\'ané plochy a nádvoria o ýmere 104 ln'.
Pťealn'retom tejto zmluvy

Článok II
ZáIožca dáva do zálol'ry nehnutel'nosti vo svojom vlastnictve uvedené u Č]unku l'
a zriaďuje k nim záložné právo verilel'a, ktorý toto právo prijima'
2. Z^ložca berie na vedonrie, že posk)'tnul)' úver boj z prostťiedkov štátneho fozpočlu sR
averitef aj zá]ožca majú povinnost'dodržiava1'ustanovenia z1rkona NR sR 523101 z'z'
o.ozpočtoťch pravidlách v znení novjel, zákon NR sR 278193 Z'z. ý zneii noviel o správe

I'

majetku štátu.

3.

Bez vopred udeleného písomnél'ro súh]asu nesmie záloŽca prednret záložnélro práva

zaťažiťinými ťarchami' scudziť' zljadiť záloŽné právo v plospech iných subjektov a pod'

4.

ZáIoŽca

je povinný v súlade s usianoveniarni občianskeho zákonnika $ l51a

anas]-

zabezpečiťpo celý čas trvania zá1ožného práva postave1rie prednostného verite]'a'

Článok III

L

legisl.

úYerLa

Hodnota nehnu1el'ností podlia Preberacieho protokolll o odovzda!í stavbyje 271 786,17 €'
Článok Iv

ufu

sa

).
iajom

1.

Podl'a znluly 401,/23312011 verite]' posk}tol záložcovi úver vo lryške 1i4960.00 € a
nená\'retný pIispevok vo výši(e 0,00' €. Záložnéprávo je zriadené na rozsah posk}tnlrtéhÓ úvenl
t' j. 1]4 960'00 €'
2.' Zá1ožnépláyo vzniká povolení1tl vkladu zá]oŽlého práva v plospech verjte1'a plís]ušnou
správou lGtastla-

článol( v

1'

zá]oŽca sa dostane do omeškalia so zaplatením najmenej 3 splátok bez
toho' aby vópied upovedomil záložného veritel'a, sa zmluvné strany dohodli, že zá]ožný veritel'
umožnív dodatočnei lehote 30' ka]endámych dní od termínu poslednej splátky na zá<lade qizvy
r,1rovnať dlžnúsumu' V tomto prípade sa nebudú up]aiňovať sankcíe.
V prípade, ak v tEto dohodnutej lehote _ písomná r1izva - nebude dlŽná surna Brovnaná
má záložrl.Ý veriteť právo uplatniť'lýkon záložného práva na uspokojenie svojich práv á ná'okov'

lre prípad, ak

2'

3'

Pri uplatnení r1ikonu zá]ožného práva veritel'si bude počinat'tak, aby nevznikla zb}točná
škoda na majetku po\'inného záloŽcu' veljtel'má právo na úhradu ťtčelne\l'na]oženýclr nákladov
spojenjch s rcrl:/aC'ou /álo/ného prjVa.
i.
Zá\ožru týnto sp]nomocňuje veťitela' aby pri spinení podnrienok na {kon záložného
práva o<ipredajonr nebnutel'nosti tak konal vjeho mene a najeho účet3' v5itono. Zá]oŽného pláva v plospech verltefa nevznikajú verire]ovi žiadne povinnostj
voči tIetíln osobám' ku ktorým bo1 zaviazaný záložca na základe a!Íchkol\ek právrrych úkonov'
6' Záložca je povinný po dobu trvania záLožného pláva zabezpečiť,aby záložný veritel mal
v eviderrcii úzenrne prís]ušnej splávy katasba na základe zá1ožttý zmlur1 posuvenie
plednostného veíiteťav súlade s ustanovenirn { 151 ma odst-3 občianskeho zákonnika'
Článok \rI
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prípa<le výkonu záložného práva odpreda.jorl predmetu zálohu ZáloŽný dlŽník sa
Zavázuje posk)'tnút'všetku potrebiú súčinnosťk odprcdaju zálohu tak, aby boli uspokojené

oprávnené záujrny záloŽného veritefa a súčasneaby boli chránené aj tie oprávnené záujm-v
záložcu. ktolé by mohli bý'nevlrodným postupom poškodcné.

abt

prei

článok vlt

i]1.

V prípade výkonu Záložného pláva vcritel' bude postupor'ať r'súlade s plalnou
legislatívou. Cena pre uplatnenie záložného pláva je stfulovená rozdiclom medzi posk)tnuÚm
úveróm + sankcia + ušlý úrok ako je rlohodr1llté vo \ryššie uvedenej úvelovej Zm]uve a odpočitaiú
sa uhradené splátky.

2-

Zá\ožný veritel' nes]nic z\'elejniť tic skutočnosii. ktoré tvoria ekonornické a prevádzkovó
tajomstvo.

člínokvIIl

"
v

'u

prípade odpreda.ja predmelu zálohu sa v prvom rade uspokoji pohl'adá\'ka záložného
Ýelitel'a a zostávajúci rozdicl nredzi pri.jmorrr z predaia a uvedenou pohl'adávkou po odpočilaní
všetkých ekonomických oprávnerrých nákladov. správrrych poplatkor'' dane z prevodlt
ncluutel'nosti. v termíne do 1 5 dl1í po obdržan i na svoj účet?á] ožl1ý veritel' poukáže Záložcovi.

Článok lx
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1.

Záložný veritel sa Zavázuje. že v pripade \ýkorru záložnélro pt'áva forrrrorr odpreda.ja bude
postupovat' sta]'ostlivosťou riadneho hospodára a to tak' aL])' čo najmenej poškodil záujmy
z^1aŽcl).

2.

ZáloŽca je povinrrý bcz zbýočnéhoodkladu, na.]viac všali do 5 pťaco\'ných dni oznániť
veritel'ovi všetky skutočnosti, ktoré majú \'zt'ah k predmetll zm]uq'. Pledovšctkýn, ak b]'
nar1obudlo pťá\'oplatnost' exekučné záložnéprávo. pÍáva poisťor'ní, účelov'richlondov a pod'

Čtanok x

].

Zmluvné strany sa <1ohod1i. Že r'pripade ak by došlo k Zme1]e v osobe zá]ožcll, alebo by
došlo k rozde]eniu na viaccro SamostatnýcIi subjcktov' záloŽca ie povirrru v takon príPade
naj neskór pri pod aní návrhu naZápis Z1rien píso]nne o tom infoťn]ovat'záložného ve tel'a'
2' Záložca je povinný oznámiť' ktoď sLlbjekt v prípade rozde1enia, aneny foliem. alebo iné
právne nástupníctvo pťevzal závlizok Z úvelovej ZmlLl\T.
]' Znluvné suaiy sa dohodli' že v prípade alt bude zá1oŽný veriteL nútený uplatniť r1kon
Zá]oŽného práva akouko]'vek fonrrou a nebude určený sub]ekt, ktory plevza] závázok z uvedene.j
zmluv-r'. záloŽný veritel'rná právo uplatnit'svoj nárok voči ktofémukofvek nástltpníckenu
subj ektu.

sa

l.

Članok \l

'rl

ZmluÝné stÍany plehlasujú. že potrebný pIávny úkon urobili slobodne, vážne. bez nát]aku
a bez toho. aby pre niektolú Zo stráD l'Zlikla zl4ášť nerýhodná situácja' Zúluve porozumeli'
prečítali siju a na znak súhlasu túto podpisujú-

Článok xll
povolenia vkladu na KatashálnoÚ
ZáIoŽné prá'to vzniká záloŽnému veritel'ovi dňom
pohťadávky'
,ioa" NTtlu,ip.iuu tut"stta Komárno a zaniká splnet1ím zabezpečenej
záložca'
Poplatky spojené so zriadenim záloŽného práva znáša

Bratislava,
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V Čalovci,

podpis záloŽcu
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