Záložná zmluva č. 40Íl232/201llz uzavretá podl'a
ustanovení s 151a a nasl. občianskeho zákonníka
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Záložnýýer|tel\

názoy:
mjesto síd]a;
IČo:

zastúpený:

2'ZáložcA|

,
I
,
I
I

I
I

I

Calovec

zastúpení: Zo]tán

Mo]nár, staťosta obce
Stanjčná l70,946 02 Čalovec
tČo:
00306401
D]Č:
202r0r4'J32
bánkové spojenie: P rla banka Slovensko a's. pobočka Komrímo
c, u,:
3801037003/5600
so

I
I

I

Lamačská cesta č.8. 833 04 Bmtislava 37
,,749 542
Ing. Danou Pištovou, ťjaditel'kou ŠFRB,ktoťúzastupuje podl'a poverenia
JlJDr' Denisa Bťaxator

obec
v

I
I
I
I

-

státny fond rozvoja b:iTania

sídlom:

Zm]uvné strany sa dohodli na uzavíetíznlu\'J' o zriadení záložného práva na základe
zmlwry č' 401'1232/20l l za nasledol'ných podmienok'

Článok I
Pledmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného piáva na nehnutel'nosti vedené na liste
vlastníctva č' 678 katastrá]ne územie Čalor'ec, Správa katastra Komárno, ktoďch výlučným
vlastníkom je zá]ožca v podieli l/l k celku a to:
a) stavba Byto\.ý dom 6 b'j. _Blok ''A"'seveř, číslosúpisné424, postavená naparc'
reg' CK\ Č. l88 4.
b) parc. rcg. CKN č. 188/4, zastavané plochyanádvoriaovimere439fi''
c) palc. reg. cKN č. l88/1' zastavané plochy a nádvoria o rýmefe 2055 m2

článok II

1.

Zá|ožca <láva do zálohy nehnutel'nosti vo svojom ýlastníctve uvedene v Članku l'
a zřiad'uje k nim zá]ožné právo veritel'a' ktory toto pťávo pťijíma'
2' Zá1ožca berie na vedomie, že posk}fuuq/ úver bol z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
a veritel' aj zá|ožca fiaj(I povinnost' dodťŽiavat' ustanovenia zákona NR sR 523104 Z.z'
o rozpočtových prar'idlách vznení noviel. zríkon NR sR 278193 Z'z'' y zneni noviel o správe
majetku štátu'

3.

Bez vopred udeleného pisomného súhlasu nesmie záloŽca pťedmet záloŽného práva

Zat'aŽiť inými t'alchami, scudziť. zriadiť záloŽné právo v prospech iných subjektov a pod.

4'

Záložce je povinný \ súlade s ustanoveniami občianskeho zákonnilo
Zabezpečit'po celý čas trvania zá1oŽného práva postavenie prednostného verirel'a'

$ l5]a anasl'

Článok III
].]odnota nehnutel'ností podl'a Plebelacieho plotokolu o odovzdani stavb}'

.jc 21]

867,81 €'

_-

=a-a:

čIánok Iv

1'

Podl'a zmluv} 401/232/201l Ýerilel'posk).to]záložcoli úlervo Úške ]]] 679.00€
Záložrré právoje zriadené na rozsah posk)'tnutóho úveru
t'.i- l l l 679.00 €.
2. Zá1ož'né pň\o vzniká povolením \,kladu zálož|ého pláva v plospech veťite]'a prís]ušnou
správou lGtastra.
a nenávťatný prispevok \'o v]'ške 0'00 €'

článok v

a!:ac-!i

l'

Pre pripad, ak záloŽca sa dostane do omeškania so zap]atením najmenej 3 sp]átok bez
tolro, aby vopt'ed upor'edoml1 zá1ožného veritel'a' sa zmluvné strany dohodli, že Zá]ožný veritel'
unoŽni v dodatočnej lelrote 30' kalendárnych dní od terminu pos]ednej sp]átk}'na základe !Tz\'y
vyřoÝnal'dlžnÚ sumu' V tomto prípade sa nebudú uplatňovat'sankcie.
2' V prípade, ak v tejto dohodnutej lehote - pisomná Ú7\'a - nebude dlžná sulna \Jro\naná
má Záložný veťitgl' pťávo uplatniť výkon záloŽného práva na uspoko.jenie svojich práv a nárokov.
3' Pri up]atnení r.j'konu záložného práva veťitel' si bude počínat'tak'aby nevznikla Zb)1oč]]á
škoda na majetku povinného zá]ožcu' VeřjteI'má prá\'o na úhradu úče1ner'1,naložených nákladov

i::

za

l

spoIcných s r'ealizáciou zá1oŽrrého práva.
Zálož.ca týmto splnomocňuje verile]'a_ aby pri splnení podmienok na \í'kon záIožnóho
práva odpredajom nehnu1el'nosti lak kona] vjeho mene a najeho účet'
Výkonom Záložného práva v prospech veritel'a n€\'znika.jú veťite]'ovj žiadne povi losti
voči tl'etím osobám, ku ldoďm bo] zaviazaný Zá1ožca na základe akýchkol'vek právn1'ch úkonov'
Zá]oŽca je povinný po dobu tn'ania zá1oŽného práva zabezpečiť.aby záloŽný vcťitel' mal
v evidencii úZemne pdslušnej správy katastra na základe zá1ožnej zm]u\'T posta\'cnie
pťednostného velitei'a v súlade s ustanovením $ l51 ma odst'3 občianskeho Zákonnika.

4'

5'

6.

Clánok VI

V

připade výkonu ZáioŽného práva odpredajom pťedmetu zá]ohu zá]ožný dlŽník sa
ZaváZuje posk)tnút' všetku potrebnú súčinnosťk odpťedaju zálohu tak, aby boli uspokojené
oprávne]ié Záujmy záložného veritel'a a súčasneab}'bo]i chránené aj tie oprá\nene zaujmy
záloŽcu. ktoré bJ' mohli b}'t' ne\'hodným postupom poškodené'

: t':z i

:r.č j_l]]

.asl.

Clánok VII

'.

:::::.3 \ikonu záložnéhopráva veťitel, bude postupoÝat, v súlade s platnou
. =. : - Cena Dre uplatnenie záložného práva je stanovená rozdielom rtedzi posk1tnuým
- :. - !.:i.i3 ušIý úťokako je dohodnuté vo \Tššieuvedenej úverovej zmluve a odpočitajú
:.: -'_-:.: s:_áik1.
::

-

]:]-i

reritel' nesmie zverejnit'tie skutočnosti, ktoré tvoria ekonomické a převádzkové

Článok VIII

\

cripade odpredaja predmetu zálohu sa v prvom rade uspokojí pohladávka záložnóho
a zosúr'ajúci rozdiel medzi pIíjmom z prcdaja a uveclenou pohi'ádávkou po odpočítaní
1š__..h ekonomických oprávnených nákladov, správn}Ch poplatkov, dane Z prcvodlr
13inulel'nosti. V termíne do 15 dni po obdrŽaní na svoj účetZáložný veritel.poukl'e záloŽcovi'
.._:.__:]a

bez

Článok Ix

itel'

ň\

aná

řná

lov

ZáloŽný verite]' sa zavázuje. že v prípade výkonu záložného práva formou odpredaja bude
'
JosIupovať staiostlivost'ou riadneho hospodára a to tak, aby čo najmenej postodit zaujmy
zá]ažcu'
2' Záložca 1e po\'inný bez zbytočnéhoodkladu. najviac však do 5 pracovných dní oznámiť
r eritel'ovi všetky skutočnosti, ktoré majÚ vzt'ah k pledmetLl zm1uvy-. Predovšetkým.
ak by
nadobudlo prá\'oplatnosť exekučné záloŽné pťávo. práva poistovní, účeloqichfondov a pod'

!hn

článok x

)sll

1' Zmluvné strany sa dohodli. Že v pripade ak by došlo k zmene v osobe záložcu, alebo by
došlo k rozdeleniu na viaceto samostatných subjektov, zá]ožca je povinný v takom p pade
najneskór pri podani návrhu na zápis zmien písomne o tom informovat. záIožného veřitel'a.
2' Záložca je povinný oznámiť. ktoq' subjekt v prípade rozdelenia. zmeny loriem, alebo iné
prá\ne nástupníctvo preýza] záýázc]k z úveťovejzmlury'
]. Zmluvné strany sa dohodli. že v prípade ak bude záIožný velitel nútený upIatniť Úkon
Zá1oŽného práva akoukol'vek formou a nebude určený subjekt, ktorý prevzal závlizok z uvedencj
zmlur.;-. záloŽný veritel'nrá právo uplatniť svoj nárok voči ktorémukol,vek nástupníckemu

nal
nie

sa

mv

subjektu.

článok xI
Zmluvnó strany prehlasujú' že potrebný prá\'ny úkon urobiIi slobodne, vážne, bez nátlaku
e b.z toho, aby pre niektorú zo strán vznikla zvlášť nevýhodná situácia' Zmluve porozumcIi.
nr<č ali .' ju a na zrlk .úhla.u lúto podpi..r_ l'

článok xII

v

ZáložnépÁyo vzniká záložnému veritel ovi dňom povolenia vkladu na Katastrálny úrad
Nitťe, Správa katastťa KomlÍno a zaniká splnením zabezpečenej pohl'adávky'
Poplatky spojené so z.iadenítn záložnéhopráva znáša záložca.

Bratislava' dňa

22

-01- 2013
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V Čalovci' dňa ''.{lr'-4].lÝ13

podpis záložcu

