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ŠTATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

Záložná zmluva č. 500/150/2020

uzavretá podl'a ustanovení § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "Záložná zmluva")

Záložný veriteľ:
Názov
Adresa sídla'
IČO
zastúpený.

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č 8, 833 04 Bratislava 37
31 749542
Ing. Jurajom Kvetkom, PhD., generálnym riaditeľom Štátneho fondu
rOZVOjabývania, ktorého zastupuje podľa povererua Bc Ing Veronika
Kráhk Bozsiková, naditeľka odboru správy a nadenia úverov

(ďalej ako "Záložný veritel"')

2. Záložca:

Názov/ Obchodné meno
Adresa sídla
IČO

Zastúpený

(ďalej ako II Záložca 1 ")

3. Dlžník:

Názov obce/samosprávneho kraja
Adresa úradu

IČO

Osoba konajúca v mene Dlžníka

(ďalej ako II Dlžník ")

HANT Development,a.s.
Stara Ivanská cesta J/386, 82104 Bratislava
47800011
Ing Peter Klenovič, podpredseda predstavenstva

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča

00321192
Ing MIroslav Minárčik.pnrnätor mesta

(Záložný veriteľ, Záložca a Dlžník ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Preambula

Vzhľadom na to, že
Záložný ventel' ako venteľ a Dlžník ako dlžník, spolu uzavreli písomnú Zmluvu o uvere č

500/150/2020 (ďalej len "Úverová zmluva"), na základe ktorej Záložný venteľ ako venteľ poskytol
DlŽnIkoVI úver v celkovej výške istmy 184290,00 EUR a Dlžník ako dlžník sa zaviazal predmetný
úver spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Uverovej zmluve za podrruenok v ruch dojednaných
Záložnému venteľovi vrátiť, a zároveň

Zmluvné strany majú záujem akékol vek a všetky pohľadávky Záložného venteľa VOČI Dlžníkovi, ktoré
vzrukh, resp kedykoľvek v budúcnosti vzniknú z predmetnej Úverovej zmluvy alebo v súvislosti s
touto Záložnou zmluvou, zabezpečiť záložným právom podl'a tejto Záložnej zmluvy, a zároveň
Záložca súhlasí so znadenírn záložného práva podľa tejto Záložnej zmluvy,
sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Záložnej zmluvy

Lamačská cesta 9. 933 04 Bratislava 37
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Článok l.
Definícre a výklad

Definície POjmy uvedené v tejto Záložnej zmluve veľkým začiatočným písmenom maju pre účely tejto

Založnej zmluvy, vrátane všetkých Jej príloh, pokiaľ me Je uvedené mak, nasledujúci význam

Doba zabezpečenia znamená obdobie, ktoré začína plynúť v deň uzatvorenia tejto Záložnej zmluvy a

končí v deň, kedy budú všetky Zabezpečené pohľadávky bezpodmienečne a neodvolateľne splatené v

plnej výške, resp kedy zamkne Záložné právo z mého dôvodu uvedeného v zákone

Maximálna suma zabezpečenej isuny znamená najvyššiu hodnotu istmy, do ktorej sa Zabezpečená

pohľadávka zabezpečuje, a to sumu vo výške 239 577,00 EUR
Nehnutel'nosti (označované aj ako Záloh) znamenajú nehnuteľnosti, ktore sa nachadzaiu \ o V) lučnom

vlastructve Záložcu, a ktoré sú uvedené a špecifikované v článku II tejto Záložnej zmluvy

Občiansky zákonník znamená zákon č 4011964 Zb v znení neskorších predpisov

Oznámenie o výkone znamená písomné oznámenie o začatí vykonu Záložného práva adresované

Záložným venteľom Záložcorn, Dlžníkovi a príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) v

ktorom Záložný venteľ oznamuje
(a) začatie vykonu Záložného práva, a

(b) spôsob vykonu Založného práva

Úverová zmluva znamená písomnú zmluvu o poskytnutí podpory vo forme uveru vo V) ške l8-l 290 OO
EUR, číslo zmluvy 5001150/2020, uzavretú medzi Záložným venteľom ako ventelom a Dlžrukorn ako
dlžníkom, a to aj v znení všetkych Jej pnloh a prípadných budúcich dodatkov

Zabezpečené pohl'adávky znamenajú akékoľvek a všetky existujúce a/alebo buduce a alebo

podmienené peňažné pohľadávky Záložného venteľa VOČI Dlžníkovi spolu s príslušenstvom a v šetk.v ml

sučasťarm, s najvyššou hodnotou zabezpečovanej istiny vo výške 239577 OO EL R ktore exrstu.u
a/alebo vzniknú

a) na zaklade Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo v súvislosti s rurm
b) na základe plnenia závazkov z Úverovej zmluvy a/alebo tejto Záložnej zmluv)

c) v dôsledku porušenia ustanovení Úverovej zmluvy a/alebo tejto Záložnej zmluv)

d) v dôsledku odstúpenia od Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo ich vy pov ede

e) v dôsledku zámku závazkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvyalalebo tejto Založnej zmluvy m: m

spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním,

f) na základe bezdôvodného obohatenia Dlžníka, ktoré VZniklo pn plneni zo stran: Založneho

ventel a bez právneho dôvodu z neplatného právneho úkonu alebo z prav neho dôvodu ktorý
odpadoL

g) z titulu naroku na náhradu škody VZniknutej v súvislosti s neplatnou Lv erov ou zmluvou a alebo

touto Založnou zmluvou,

h) pn alebo v suvislosu s výkonom Záložného práva znadeného touto Záložnou zmluvou

l) na zaklade alebo v suvislosn s akoukoľvek budúcou zmenou alebo nahradcnim Lv erov ej zmluv)

a/alebo tejto Založnej zmluvy alebo právnych vzťahov nimi založených, a

J) na základe posúdenia pravneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k. v zruku zmene alebo zámku

ktorejkol vek z vyššie uvedených pohľadávok, ako odporovatel neho prav neho ukonu vOČI

Záložnému venteľovi,
ako aj akékol vek mé peňažné pohľadávky spolu s príslušenstvom, ktoré Záložny veruel nadobudne
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VOČI Dlžníkovi V budúcnosti z akéhokoľvek mého titulu odlišného od Úverovej zmluvy

Pre účely vylúčenia pochybností sú Zabezpečenýrm pohľadavkarm nielen pohľadávky, vo vzťahu ku

ktorým je Záložný venteľ samostatným veriteľom. ale aj spoločné a nerozdielne pohľadávky

Zabezpečená pohl'adávka znamená ktorákoľvek zo Zabezpečených pohľadávok.

"

Zabezpečenie znamená Záložné právo, predkupné právo, vecné práva, zabezpečovací prevod práva,

zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spatnym prevodom

alebo postúpením (repo), akékoľvek mé dispozičné právo alebo právo na prednostné uspokojenie v

konkurznom alebo exekučnom konaní, ako aj akúkoľvek mú zmluvu alebo dojednanie podľa

akéhokol vek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok
Záložné právo znamená záložné právo v prospech Záložného veriteľa podľa ustanovení ~ 151 a a nasl

Občianskeho zákonníka znadené touto Záložnou zmluvou

Záložná zmluva Je táto zmluva, vrátane všetkých jej príloh v znení Jei aj budúcich dodatkov

Záložca je vlastník Nehnuteľnosti, na ktorých sa zriaďuje záložné právo v prospech Záložného

venteľa Po prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam na Dlžníka sa za Záložcu považuje aj

Dlžník, ktorý nadobúda všetky práva a povinnosu Záložcu v zmysle tejto Založnej zmluvy

a
v

Výklad:
a) POjmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Úverovej zmluve a rue sú výslovne

definované v tejto Záložnej zmluve mak, majú v tejto Záložnej zmluve ten Istý význam

b) POjem Úverová zmluva a/alebo tato Záložná zmluva zahŕňa akékoľvek Ich budúce dodatky a doplnky

c) Ak bude Záložnému venteľovi uhradená úhrada na základe tejto Záložnej zmluvy, resp Úverovej

zmluvy, napadnutá v konaní o odporovaní právnych ukonov v prípade konkurzu na majetok osoby

(resp jeho reštrukturahzácre), ktorá JU uhradila alebo oprávnenosť vyplatenia tejto sumy bude

spochybnená v akejkoľvek inej súvislosti, tak potom sa táto suma pre účely tejto Záložnej zmluvy

nebude považovať za neodvolateľne splatenú

d) Pre účely definovania Zabezpečenej pohľadávky sa za Zabezpečené pohľadávky považujú aj mé

peňažné pohľadávky Záložného venteľa VOČI Dlžníkovi, ktoré je Dlžník povinný podľa ostatnych

ustanovení tejto Záložnej zmluvy zaplanť Pre účely definovania Zabezpečenej pohľadávky sa za

CI Zabezpečenú pohľadávku považuje aj pohľadávka, ktorej zodpovedá povinnosť Dlžníka uhradit

- Založnému ventel'ovi všetky náklady ktoré vzrukh Záložnému veriteľovi na základe Úverovej zmluvy

a/alebo tejto Záložnej zmluvy, alebo v súvislosti s mrru

e) Nadpisy častí, článkov a príloh budú SlÚŽIť výlučne pre uľahčenie onentácie a pn výklade Založnej

zmluvy sa nepoužijú Rovnako nebudú výklad Záložnej zmluvy nijako ovplyvňovať zvýraznerna textu

v jednotlivych článkoch Záložnej zmluvy

f) Výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatrckorn tvare budu mať v tejto Záložnej

zmluve rovnaký význam, keď budú použité v množnom čísle a inom v gramatrckorn tvare a naopak

g) Každý odkaz na "článok" alebo "prílohu" bude znamenať odkaz na príslušný článok alebo prílohu tejto

Záložnej zmluvy
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Článok II.
Nehnutel'nosti

Záložca 1 Je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastn nehnuteľností na liste vlastníctva
katastrálne územie Vel'ká Bytča obec Bytča, okres Bytča a to

Spoluvlastnícke podiely:

- Záložca 1 Je výlučným vlastníkom v podiel! 1/1 k celku

Stavby.

- Druh stavby Bytový dom, popis stavby Bytový dom A-SO 01 , číslo súpisné 1578postavený na
parc reg CKN č 3155/197
- Druh stavby Bytový dom, popis stavby Bytový dom B-SO 02 , číslo súpisné 1579postaveny na
parc reg CKN č 3155/196

Pozemky:

-parc reg CKN č 3155/47, Zastavané plochy a nádvona o výmere 536 m2
-parc reg CKN č 3155/118. Zastavané plochy a nádvona o výmere 3874 m2
-parc reg CKN č 3155/119, Zastavané plochy a nádvona o výmere 1144m2
-parc reg CKN č 3155/196, Zastavané plochy a nádvona o výmere 922 m2
-parc reg CKN č 3155/197, Zastavané plochy a nádvona o výmere 922 m2

ČASŤ C ŤARCHY

V-1671/20 19-Zmluva o znadení záložného práva k nehnuteľnosti č 000542A/CORP/20 19
- pre záložného vertteľa.UnrCredrt Bank Czech Republic and Slovakia a s ,Želetavská
1525/1,14092 Praha 4-Mlchle,Česká repubhka,IČ 649 48 242.Predmetom zálohu Je
pozemok-parc CKN č 3155/47,3155/118,3155/119-1606/2019
(Zápisom geom plánu č 19/2019 bola parc CKN č 3155/118 rozdelená na parc.CKN
č 3155/118,3155/196,3155/197)-1655/2019
(Zápisom geom plánu č 21/2019 bola parc CKN č 3155/118 rozdelená na parc.CKN
č 3155/118,3155/198)-36/2020
V -1910120 19-Zmluva o znadení záložného práva k nehnuteľnosti č 000542M/CORP/20 19
- pre záložného venteľa-Umč.redit Bank Czech Republic and Slovakia a s ,Želetavská
1525/1,14092 Praha -l-Michle.Česká repubhka.fČ 64948242 Predmetom zálohu Je
pozemok-parc CKN č 3155/118,3155/196,3155/197 a stavbarozostavaná stavba bytového
domu A-SO O 1 na parc.CKN č 3155/197 a rozostavaná stavba bytového domu BSO 02 na
parc CKN č 3155/196-1655/2019,85/2020
(Zápisom geom plánu č.21 /20 19 bola parc CKN č 3155/118 rozdelená na parc CKN
č 3155/118,3155/198)-36/2020
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Článok III.

Zriadenie a vznik záložného práva

Záložca bezpodrruenečne a neodvolateľne znaďuje podľa ustanovení \;> 151a a nasl Občianskeho

zákonníka záložné právo k NehnuteľnostIam vo svojom vlastníctve uvedené v článku II

Založnej zmluvy v prospech Záložného veriteľa, ktorý toto právo pnjlma, a to na zabezpečerue

riadneho a včasného zaplatenia Zabezpečených pohl adávok Záložneho verrteľa VOČI Dlžnikovi

2 Záložné právo k Nehnuteľnostiam sa bude zapisovať tak, že Záložca, resp Dlžník, Je povinný na

svoje vlastné náklady, bezodkladne po uzatvorení tejto Záložnej zmluvy, najneskôr však do troch

(3) pracovných dní, podať návrh na vklad Záložného práva k Nehnuteľnostiam do katastra

nehnuteľností a zabezpečiť jeho zápis v katastri nehnuteľností

3 Záložné právo k Nehnutel nostiam vzmká Záložnému veriteľovi zápisom v katastri

na Okresnom úrade Bytča o povolení vkladu záložného práva

nehnuteľností

"
Článok IV.

Závazné vyhlásenia

VyhlásenIa

Záložca potvrdzuje Záložnému vertteľovi, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku Záložnej

zmluvy, je pravdivé v deň uzavretia tejto Záložnej zmluvy

2 Venteľ s nárokom na oddelené uspokoJenIe

V súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, Záložne pravo zabezpečí Záložnému venteľovi

postavenie venteľa s právom na oddelené uspokojenie vo vzťahu k Nehnuteľnosnam tak, ako Je

taký zabezpečený venteľ definovaný v \;> 28 zákona č 7/2005 Z z o konkurze a reštrukturahzácn a

o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení, a to do výšky konečného zostatku

Zabezpečených pohľadávok s príslušenstvom

3 Odporovateľnosť

Záložné právo k Nehnuteľnostiam rue Je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo byt) v) hlasené za

neúčinné (v plnom rozsahu alebo len čiastočne) v konaní o odporovateľnosn právneho ukonu v

prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Záložcu (resp Jeho reštrukturalizácre) alebo Inak

VylúčenIe domnIenky nakladanIa v bežnom obchodnom styku4

ŽIadne nakladanie Záložcu s Nehnutel nosťami me je a am nebude možné považovat' za Jej prevod v

bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podrukarua Záložcu vo význame podľa ~ 151 h

ods 3 Občianskeho zákonníka

5 Právo na výkon Záložného práva

Za predpokladu uvedeného v bode 2 vyššie tohto článku Záložnej zmluvy, Záložné právo

predstavuje bezpodmienečne, neodvolateľné a absolútne právo Záložného venteľa

(a) vykonat Záložné právo predajom Nehnuteľností alebo ktorejkoľvek Ich časti v súlade s

podmienkanu tejto Záložnej zmluvy, a

(b) dostat všetky príjmy z predaja Nehnuteľností alebo ktorejkoľvek Ich časti, ktoré sa POUŽIJÚ v

súlade s touto Záložnou zmluvou na splatenie Zabezpečených pohl adávok

6 Pnvátny výkon Záložného práva

V prípade, ak sa Záložné právo bude vykonávať v súlade s článkom VII (Výkon Záložného práva)

nIŽŠIe, takéto Záložné právo je a bude V) konateľné bez toho, aby bolo potrebné žiadať o akýkoľvek
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rozsudok, predbežné opatrenie, schvaleme, súhlas alebo povolenie akéhokoľvek súdneho,

výkonného alebo mého orgánu Slovenskej republiky alebo orgánu mého štátu, alebo o schváleme,
súhlas alebo povolenie Záložcu alebo jeho orgánu alebo akejkoľvek inej osoby, k vykonu

Založného práva Záložca výslovne a neodvolateľne vyhlasuje, že k výkonu záložného práva v

súlade s článkom VII me je potrebný am žiadny súhlas

7 Nehnuteľnosti

Záložca a Dlžník ďalej vyhlasujú Záložnému venteľovi, že

(a) Nehnuteľnostt sú voľne prevoditeľné a mč, čo je uvedené v tejto Záložnej zmluve, neodporuje

žiadnej podmienke akéhokoľvek dokumentu, ktorého je Záložca stranou, a ktorý sa týka

Nehnuteľností ,

(b) Záložca je jediným a výlučnym vlastníkom Nehnutel ností o veľkosti podielu 111 k celku

Nehnuteľnosti nezaťažujú žiadne Zabezpeč ema, me sú predmetom Zabezpečema am žiadneho

práva tretích osôb (vrátane práva na zaklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného práva

alebo akéhokoľvek mého práva, ktoré by obmedzovalo voľné užívame, prevod Nehnutel nosti

a nakladame s Nehnuteľnosťami), s výnimkou Zabezpečenia znadeného na zaklade tejto

Záložnej zmluvy, a tiež s výnimkou záložného práva špecifikovaného v článku II tejto

záložnej zmluvy

(c) Záložca poskytol Záložnému venteľovi všetky informácie týkajuce sa Nehnuteľností, ktoré

pnemerný záložný venteľ potrebuje alebo by mohol potrebovať v bežnom právnom styku v

súvislosti so znaďovaním Záložného práva k Nehnuteľnostiam a ohodnocovaním hodnoty a

kvality Záložného práva a Zálohu,

(d) Vo vzťahu k Nehnuteľnostiam nedošlo k žiadnej podstatnej zmene

(e) Neprebieha am nehrozí žiaden spor alebo konarue (vratane súdneho, rozhodcovského,

exekučného, správneho, konkurzného alebo reštrukturalizačného ozdravného režimu am

nútenej správy), ktoré by sa týkalo Nehnuteľností, a ktoré má za následok alebo by mohlo mat

za následok podstatnú nepnazruvú zmenu Nehnuteľností

(f) Na nakladanie s majetkom Záložcu, ktorý je v pnpade Dlžmka majetkom

obce/mestalsamosprávneho kraja, ktorý predstavuje Záloh v zmy sie tejto Záložnej zmluvy, má

udelené všetky a akékoľvek súhlasy, vyhlásenia a toto jeho právo me je ručím obmedzené,

nezamklo a trvá

Záložca a Dlžruk vyhlasujú, že v prípade, ak sa v pnebehu platnosti a učmnosti Úverovej zmluvy a

tejto Záložnej zmluvy objaví akákoľvek právna alalebo faktická vada Zálohu, resp dôjde k znížernu
8

hodnoty Zabezpečenia, poskytnu Záložca a Dlžník Založnemu ventel ovi akúkoľvek a všetku

súčinnosť na "dozabezpečeme" Zabezpečovaných pohľadávok najma, ale me výlučne, znadením

ďalšieho záložného prava, resp obdobného práva k mérnu majetku Záložcu alalebo Dlžníka, a to

najneskôr do desiatich (10) dm plynúcich odo dňa doručema výzvy Záložného venteľa Záložcom

alalebo Dlžnlkovi s obsahom podľa tohto bodu Záložnej zmluvy Pre učely vylučenia všetkych

pochybností, nedoručerue vyzvy Záložného ventel a Záložcom alalebo Dlžnfkovi s obsahom podľa

tejto Záložnej zmluvy, nemá za následok zámk povmnosti Záložcov a Dlžníka "dozabezpečIť"

Zabezpečovanú pohľadávku spôsobom podľa tejto Záložnej zmluvy

9 Zopakovame vyhlásení

(a) Každe z vyhlasení uvedených v tomto článku IV (Závazné vyhlásenia) Záložnej zmluvy sa

bude považovať za zopakované Záložcom, resp Dlžníkom v každy deň platnosti Záložnej

zmluvy
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(b) Má sa za to že každym zopakovanrm vyhlásema podľa písmena (a) tohto bodu tohto článku

Záložnej zmluvy, Záložca, resp Dlžník potvrdzuje Záložnému venteľovi, že vyhlásenie je

pravdivé, pričom vyhláseme sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovarua

10 Vyhlásenia Záložcu a Dlžníka podľa tohto článku Záložnej zmluvy, ako aj podľa ďalších ustanovení

tejto Záložnej zmluvy, sa netýkajú skutočností, ktoré vyplývajú z vercjnych zápisov o

Nehnuteľnostiach uvedených v katastn nehnuteľností pred uzavretím tejto Záložnej zmluvy

Článok V.
Použitie a nakladanie s Nehnuteľnost'arm

Záložca a Dlžník berú na vedomie, že uver poskytnutý na základe Úverovej zmluvy bol

poskytnutý z prostnedkov štátneho rozpočtu SR a Zmluvné strany majú povinnosť dodržiavat
ustanovenia zákona č 523/2004 Z z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č 37412014 Z z o

pohľadávkach štatu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Záložca, resp Dlžník sa zaväzuje, že (l) Nehnuteľnosti, am Ich časť, nescudzí, s výmmkou prípadu

uvedeného v bode 3 tohto článku (ll) na Nehnuteľnostiach, am na Ich časti, neznadi a nedovoh

zriadiť ďalšie Zabezpečerue, (Ili) nezaťaží a nedovolí Ich (am Ich časť) zat ažit Žiadnym pravom

tretej osoby, (IV) mak nezaťaží Nehnuteľnosti alebo Ich časť (v) neznadi predkupne pravo v

prospech inej osoby na Nehnuteľnostiach alebo Ich časti, (VI) neprenajme Nehnuteľnosti am Ich

časť žiadnej inej tretej osobe, s výnimkou nájomnej zmluvy podl a čl IX Úverovej zmluvy, pokral
sú Nehnutel nosrarru nájomné byty, (Vil) am mjako mak neobmedzí svoje právo držať, nakladať

alebo užívať Nehnuteľnosti

3 Záložný venteľ súhlasí s prevodom Zálohu do vlastníctva Dlžníka Prevodom vlastnictva k

Zálohu, ktorý je vo vlastníctve Záložcu na Dlžníka prechádzajú bez ďalšieho všetky práva

a povmnosti z tejto Záložnej zmluvy zo Záložcu na Dlžníka ktorý tak vstupuje aj do

postavenia Záložcu

Vznik Záložného práva v prospech Záložného veriteľa postavernm prednostného založného

venteľa v zmysle ~ 151ma ods 3 Občianskeho zákonníka preukáže Záložca, resp Dlžník
4

Záložnému venteľovi doručením VýpiSOV z hstu vlastníctva s povolenym vkladom Záložného práva

v prospech Záložného veriteľa, me staršieho ako 30 dní Iba v prípade, ak Záložný veriteľ nemôže

získať z technických dôvodov VÝPiS z informačného systému katastra nehnuteľností do 5

pracovných dní od zaslania požiadavky na získame tohto výpisu v zmysle § l ods 6 zakona č

177/2018 Z z proti byrokracn V takom prípade Záložný venteľ vyzve Záložcu na predloženie
takého výpisu z listu vlastníctva a Záložca je povinný zaslať taký VÝPiS z listu vlastructva

Záložnému venteľov: v lehote 14 dní od doručenia výzvy

5 Záložca a Dlžník sú povmrn sa o Záloh riadne starať a chramť ho pred zručením Prípadné

poškodenie alebo mé znehodnotenie Zálohu sa zavazujú bez zbytočného odkladu odstrániť na

vlastné náklady

6 Pn nakladaní so Zálohom sa Záložca a Dlžník zaväzujú zdržať sa všetkého, čím by sa Záloh

mohol zhoršiť na ujmu Záložného veriteľa, najma čo by mohlo sťažiť, Čl znemožniť celkom

alebo sčasti vykonanie opravnení Záložného venteľa na uspokojenie zo Zálohu podl a tejto

Záložnej zmluvy

7 Záložca a Dlžník môžu používať Nehnutel nosti obvyklým spôsobom (za podmienok stanovených v
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Záložnej zmluve), pnčom sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo znížiť hodnotu
Nehnuteľností, s výrurnkou bežného opotrebovania

8 Záložca a Dlžník sa zavazujú, že ak Záloh alebo jeho časť stratí na cene, vrátane prípadov, ak sa
zručr, poškodi sa, zamkne alebo bude vyvlastnený, okamžite oznámia túto skutočnosť Záložnému
venteľovi a zavazujú sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Záložnému venteľovi náhradne
zabezpečenie Zabezpečenej pohľadávky v rozsahu a kvalite, v akej zabezpečenie Zabezpečenej
pohľadávky kleslo, znížilo sa alebo zaniklo v dôsledku niektorej zo skutočností uvedených v prvej
vete tohto bodu tohto článku Záložnej zmluvy

9 Záložca a Dlžník sa zavazujú, že
bez predchádzajúceho písomného

počas platnosti a učmnosti tejto Záložnej
súhlasu Záložného veriteľa, účel vecí,

zmluvy nezmenia
ktoré tvoria Záloh,

na ktorý sú určené, osobitne aj podľa územného rozhodnutia, stavebneho povolenia alebo
mého rozhodnutia alebo mého opatrenia uvedeného pn určení Zálohu v tejto Záložnej
zmluve, ak také Je a budú Ich používať na tento účel obvyklým spôsobom

Článok VI.

Znalecký posudok

Hodnota Zálohu podľa znaleckého posudku č 03/2020 vyhotovenom znalcom
Moravčík dňa 24 2 2020 Je vo výške 7 240 000,00 €

Ing Tomaš

Článok VII.

Výkon Záložného práva

Záložca a Dlžník súhlasia a potvrdzujú, že
(a) Záložné právo sa stane vykonateľným, a
(b) Záložný vertteľ môže začať vykonávať Záložné právo k Nehnutel nosu am
ak Dlžník nesplní Zabezpečenu pohl adávku alebo Jej časť nadne a \ čas tJ dostane sa do
omeškania s úhradou Zabezpečenej pohľadávky alebo Jej časti

Záložny ventcľ ma právo
Záložneho práva

3 Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným a po tom ako bude doručené Oznárnerne o
výkone, môže Založný veriteľ podľa svojho vlastného uvaženia, avšak v sulade s

na úhradu učelne vynaloženy ch nakladov spojených s výkonom2

(a) podrmenkarrn tejto Záložnej zmluvy, a
(b) tými ustanovemami § 151a a nasl Občianskeho zákonníka, ktoré su kogentne
predať Nehnutel nosti alebo Ich časť ktorejkoľvek osobe Zmluvne stran} sa výslovne dohodli, že
Nehnuteľnosti alebo Ich časť budú pn vykone Záložného práva Záložnym venteľom pnontne
predávané na dražbe a až v prípade, ak sa Nehnutel nosu alebo Ich čast nepodarí predať formou
dražby (pričom Je postačujúce konanie len jednej neúspešnej dražby), je Záložný veriteľ oprávnený
podľa vlastného uváženia zmerut spôsob výkonu Záložného práva a predať Nehnuteľnosti alebo Ich
časť aj myrn spôsobom, tJ najma v rámci priameho predaja

4 Záložný venteľ má právo prevziat' všetok výťažok z predaja Nehnutel nosu alebo Ich častí a použit
ho na sumy splatne vo vzťahu k Zabezpečeným pohľadávkam, a to podľa poradia (avšak bez toho,
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aby boh dotknuté práva Záložného ventel a získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu, resp Dlžníka

iným spôsobom) uspokojovama v zmysle nasledujúcej vety Záložný ventel' použije všetky peňažné

prostnedky získané výťažkorn z predala Zálohu na uhradenie splatných Zabezpečených

pohl adávok Ak bude súčasne splatných vrac Zabezpečených pohľadávok, je na voľnom uváženi
Záložného verrteľa určerne poradia pre uspokojenie týchto pohl adávok z výťažku, Záložca a Dlžník

týmto výslovne súhlasia s uvedenym postupom

5 Záložca a Dlžník výslovne súhlasia a podriaďujú sa spôsobu výkonu Záložného práva na základe

tejto Záložnej zmluvy a príslušných právnych predpisov ako dohodnutému a pnmeranérnu spôsobu

výkonu Záložného práva, ktorý je plne v súlade so zasadami poctivého obchodného styku

6 Záložca a Dlžník sa zavazuju, že po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným a po tom, ako

sa doručí Oznámenie o výkone Záložného práva, na základe výzvy Záložného veriteľa alebo inej

ním splnomocnenc: osoby, sprístupma bez zbytočného odkladu Nehnutel nosti alebo Ich čast

Záložnému vertteľovi alebo ním splnornocnenej osobe, za účelom výkonu Záložného práva

7 Záložca a Dlžník týmto potvrdzujú, že

(a) všetky oprávnenia Založného veriteľa, týkajúce sa podmienok predaja Zálohu, sa povazuju za

súčasť zákonnej plnej mOCI, ktorú má Záložný venteľ ohľadom predaja Nehnuteľností podľa ~

151 m ods 6 Občianskeho zákonníka,

(b) pn predaji Nehnuteľností má Založný veriteľ výhradné a neobmedzené voľne prevoditeľné

právo dávať akékoľvek pokyny a uskutočňovať akékoľvek kroky, Čl už VOČI katastru

nehnuteľností, alebo akejkoľvek inej osobe v súvislosn s Nehnutel nosťarm, a to tak platne a

účmne, ako keby tieto pokyny dával alebo úkony uskutočňoval sám Záložca alebo Dlžník, a

(c) Záložný venteľ môže postúpiť sVOJU zakonnú plnú moc podľa svojho vlastného uváženia,

úplne alebo Čiastočne, na akúkoľvek tretiu osobu

8 Záložca a Dlžnik výslovne súhlasia a potvrdzujú, že v prípade, ak bude Záložný ventel pn výkone
Záložného práva podľa článku VII (Výkon Záložného práva) postupovať podľa článku VII odsek 3

Záložnej zmluvy, v súlade s pravidlami uvedenými v písmene (a) a (b) tohto bodu tohto članku

Záložnej zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi, bude platiť nevyvratitel na domnienka,

že Záložný veriteľ postupoval pn predaji Nehnuteľností alebo Ich častí s odbornou starostlivosťou

(a) Pn výkone Záložného práva podľa článku VII (Vykon Záložného práva) Záložnej zmluv y

bude Založny venteľ dodržiavať nasledovné pravidlá

(l) Záložný venteľ môže v prípade, ak sa NehnuteľnostI alebo Ich časť nepodarí predat

formou dražby, predať Nehnuteľnosti alebo Ich časti podľa svojho vlastného uváženia

akejkoľvek vybratej osobe prostredníctvom pnameho predaja alebo mak,

(Il) kúpna cena Nehnuteľností alebo Ich častí môže byť vyjadrená v cudzej mene, ak bude

vyťažok získaný výkonom Záložného práva v mej mene, ako je mena Zabezpečenej

pohľadávky, Záložny veriteľ vykoná konverziu týchto prostriedkov do meny

Zabezpečenej pohľadávky, a to až do výšky potrebnej na zaplatenie Zabezpečenej

pohl adávky,

(111) podmienka splatnosti pre platbu kupnej ceny Nehnuteľností môže byť určená alebo

dohodnutá Záložným veriteľom podľa svojho vlastného uváženia,

(IV) miesto a čas predala určí Založný veriteľ podľa svojho vlastného uváženia,

(v) Záložny venteľ sa bude usilovať o dosiahnutie predaja Nehnuteľností alebo Ich častí za

cenu, ktorú by bolo možné obvykle dosiahnuť pn predaji tých Istých alebo

porovnateľných aktív za porovnateľných podmienok v tom Istom čase a na tom Istom

Strana 9114



_-

~ T Ar" v ~ () N li R tJ , ~ r j A ~ Y N A

mieste, na ktorom sa budú predávať Nehnuteľnosti alebo Ich časti
(b) Bez toho, aby sa to dotklo Iných práv Záložného veriteľa podla tejto Záložnej zmluvy, Záložný

veriteľ zvoli predaj Nehnuteľností na dražbe namiesto predaja Nehnutel ností podľa odseku (a)
vyššie predtým, než začne vykonávať Záložné právo spôsobom podl a odseku (a) vyššie, avšak
k výkonu Záložného práva spôsobom podľa odseku (a) Vy ššie môže pnstúpiť, ak bude
neúspešná prva dražba bez potreby jej opakovania, Záložny v entel tiež môže zvoliť predaj
Nehnutel ností na dražbe aj po tom, ako začal vykonávat Záložné právo podľa odseku (a)
vyššie za podmienky, že o zmene spôsobu výkonu Založného pra, a bude Informovať Záložcu
a Dlžníka

9 Záložca a Dlžruk podľa ~ 50 Občianskeho zákonm ka potvrdzuj u , prospech akejkol vek osoby,
ktorá nadobudne od Záložneho veriteľa Nehnutel nosti, že
(a) tato osoba me je v súvislosti s nadobudnutím Nehnutel nosn pm Inna zisťovať žiadne

ustanovenia am podmienky tejto Záložnej zmluvy ohl adom oprav nema Záložného venteľa
predať Nehnuteľnosti (vrátane podmienok týkajúcich sa sumy kupnc cenv I a

(b) táto osoba je oprávnená spoľahnúť sa na predpoklad že Zalozny ventel je plne oprávnený
vykonať predaj spôsobom, ktorým sa vykonáva a prev ies: \ lastnictv o na túto osobu za
podmienok, ktoré sú dohodnuté medzi touto osobou a Záložny m \ cr telom

ID Záložný veriteľ súhlasí s tým, že účinnosť predaja Nehnutel nos' nenastane skôr než po polnoci

II 

stredoeurópskeho času 3D-teho dňa nasledujúceho po neskoršom z naslec.u..; ch dni
(a) deň, kedy Záložca a Dlžník dostanú Oznámenie o výkone alebo
(b) deň, kedy bude začatie vykon u Záložného práva vyznačene \ ka,a,t- r e+nutel ností,
pokraľ sa Zmluvné strany nedohodnú na kratšej lehote po '0- a-,o Záložca a Dlžník dostanú
Oznámenie o výkone
Výkonom Záložného prava v prospech Založneho \ e-'e a
ventel ovi žiadne povmnosti VOČI tretím osobám ku :"'0-, - col
Dlžník na základe akýchkoľvek právnych úkonov

nevznikajú Záložnému
zaviazany Založca alebo

Článok VIII

Ostatné ustanovenia

Záložny ventel sa zavazuje Informovať Záložcu a Dlžníka
(a) o všetkych podstatných uskutočnených krokoch , ramci \ \ 1...0- _ Založneho práva a o stave

výkonu Záložného práva, a to raz za šesťdesiat (60) pracov n;. ch dn
(b) po skončení výkonu Záložného práva o výnosoch dosiahnury Cl \ \ "onom Záložneho prava a o

použití týchto výnosov Záložným veriteľom, a to patnasuch (l:', praco\ nv ch dnt od skončenia
výkonu Záložného práva

2 Záložca a Dlžruk sú povinní na svoje vlastné náklady
(a) uskutočniť každý úkon, ktorý bude potrebný a vyžadov an) Zalozny m \ entel om na VZnIk,

trvame alebo ochranu záujmu Záložného venteľa podľa alebo \ SU\ 1510511 S touto Záložnou
zmluvou, a to najma (ale nielen) v SÚVislosti s výkonom Založneho prav a a Zabezpečenia
podľa tejto Záložnej zmluvy,

(b) podpísať akúkoľvek zmluvu, dokument a uskutočniť akékol vek me ukony potrebné na
platnost a učinnosť tejto Záložnej zmluvy alebo pre výkon akýchkoľvek prav Založneho
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venteľa podľa tejto Záložnej zmluvy,

(c) zabezpečiť prístup k Nehnuteľnostiam pre Záložného ventela a tretiu stranu určenu Záložným

venteľorn na vykonanie prehliadky jej stavu a mych posúdení, ktoré sú dôležité pre Záložného
veriteľa

Založné právo znadené podl'a tejto Záložnej zmluvy nie je a nebude nijako dotknuté žiadnym iným

Zabezpečením ani žiadnymi inými právami, ktoré Záložný venteľ v súčasnosti má alebo následne

bude mať, a ktoré zabezpečujú alebo budú zabezpečovať Zabezpečenú pohl adávku

Záložca a Dlžník sa zavazujú, že Záloh bude po celé obdobie platnosti a ÚČinnosti tejto
Záložnej zmluvy poistený v súlade Úverovou zmluvou, budú nadne a včas platiť poistné a
poistne plnenie bude vmkulované v prospech Záložného ventel'a

Záložca a Dlžník sa zavazujú nadne a v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia tejto Záložnej
zmluvy

V prípade výkonu Založného

poskytnúť všetku potrebnú
práva odpredajom Zálohu

súčinnosť tak, aby boli
sa Záložca a Dlžník zavazuju

uspokojené oprávnené záujmy
Záložného veriteľa

Založný ventel' nebude zodpovedný za žiadnu škodu

akýchkoľvek zmien v devízových kurzoch), ktorá

zamyšl'aného výkonu, opomenutia alebo neuplatnenia
Záložnej zmluvy

V prípade, ak Záložca, Dlžnik poruší akúkoľvek z povinností uvedených v čl III ods 2, čl IV ods

8, čl V ods 2, čl V ods 4, čl V ods 5, čl V ods 8, čl V ods 9 čl VII ods 6, čl VIII ods 2, čl

VIII ods 4, čl VIII ods 6 Záložnej zmluvy, Je Záložný ventel' oprávnený žiadať od Dlžníka

zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 5 % z poskytnutého Úveru za každé porušenie zvlášť,

(vrátane škody, ktorá vznikne následkom

môže nastať následkom výkonu alebo

ktoréhokoľvek z Jeho práv podľa tejto

pn čom nárok Založného veriteľa na náhradu škody v celom rozsahu tym me je dotknutý

Všetky zmeny týkajúce sa Záložcu, Dlžníka a Nehnutel ností (predovšetkým zrušenie a/alebo zánik

Záložcu s právnym nástupcom alebo bez, ozdravný režim Dlžníka, nútená správa Dlžníka zmena

údajov o Záložcovi alebo Dlžníkovi uvedených v záhlaví Záložnej zmluvy, uskutočnenie ZV) šerua
alebo zníženia základného Imania Záložcu, zmena právnej formy, zmena spoločníkov/akcronarov
Záložcu, zmeny SÚVISiace s Nehnuteľnosťami, poistnou zmluvou), sú Záložca a Dlžnik povinní
vopred písomne oznámiť Záložnému verrteľovi

, ,-l Záložný veriteľ nesmie zverejniť tie skutočnosti, ktoré tvona obchodné a prevádzkové tajomstvo
Záložcu

, l Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny v osobe Záložcu alebo ak by došlo k jeho

rozdeleniu na viacero samostatných subjektov, sú títo povinní v takom prípade vopred
písomne o tom Záložného veriteľa mformovať

12 Záložca Je povinný oznámiť Záložnému veriteľovi, ktorý subjekt v prípade rozdelenia, zmeny

foriem, alebo mého právneho nástupníctva, prevzal závazok zo Záložnej zmluvy

13 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude Záložný veriteľ nútený uplatrut výkon záložného

práva akoukol'vek formou a nebude určený subjekt, ktorý prevzal závazok z Úverovej zmluvy s

ohľadom na ustanovenie predchádzajúceho odseku tohto článku Záložnej zmluvy, má Záložny

veriteľ právo uplatniť svoj narok VOČI ktorémukol'vek nástupníckemu subjektu
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Článok IX.

Zámk Záložného práva

Záložné právo zamkne len za predpokladu, že nastane Jedna alebo viaceré z nasledovných
skutočností
(l) skončila Doba zabezpečenia,
(ll) v celom rozsahu zamkla Zabezpečená pohľadávka, vrátane príslušenstva a všetkych Jej súčastí,
(Ili) Záložný veriteľ vystaví písomné potvrdenie s úradne osvedčeným podpisom o vzdaní sa

Založného práva vo vzťahu k Nehnuteľnostiam,
(lv) Nehnuteľnosti prestanú existovať,
(v) z iných dôvodov uvedených" platnom právnom predpise Slovenskej republiky

2 Záložný venteľ Je povinný poskytnúť Záložcovi alebo Dlžnrkov: pisornny dokument, ktory bude
potvrdzovať záruk Záložného práva k N ehnutel nostiam alebo niektorej Ich času, a to bezodkladne
po písomnej žiadostr Záložcu alebo Dlžníka, avšak me skôr ako dôjde k niektorej zo skutočností
uvedených v bode I tohto článku Záložnej zmluvy Záložný ventel Je PO\ mny poskytnúť Záložcovi
alebo Dlžníkovr včas ďalšiu súčinnosť potrebnú pre zabezpečerue čo najskoršieho výmazu
Záložného práva z katastra nehnutel'ností Záložca alebo Dlžník su PO\ mní podať žiadosť o výrnaz
Záložného práva z katastra nehnuteľností bezodkladne po pnjati potv rdcnia o záruku Záložného
práva

3 V súlade s & 151 md ods 2 a 3 Občianskeho zákonníka po zaruku Založneho práva Sd vykoná
výmaz Záložného práva z katastra nehnuteľností, a to ku dňu zaniku Záložného práva Záložny
verrteľ Je povinný podať písomnú žiadosť o výmaz Záložneho prav a z katastra nehnuteľností bez
zbytočného odkladu po zámku Záložného práva ŽIadost o \) maz Založneho práva z katastra
nehnuteľností sú oprávnení podať aj Záložca alebo Dlžnik pričom predmetnú žiadosť su povmní
doložiť písomným potvrderum o zámku Záložného prava \) stav em m Založny m venteľom podl'a
bodu (2) tohto článku Záložnej zmluvy

4 Záložca a Dlžník súhlasia s tým, že v prípade akýchkol vek pochy bnosu o čase zanIku akejkol vek
Zabezpečenej pohl'adávky bude písomné potvrdenie vystav ene Založny m \ entel om nezvratným a
konečným dôkazom o čase zámku a splnerna akéhokol vek takejto Zabezpečenej pohl adáv ky

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Prava a povmnosti z tejto Záložnej zmluvy prechádzaj u na pravneho nástupcu/ov Záložcu a
Dlžníka

2 Pre učely vylúčenia všetkých pochybností dojednaruarm podl a tejto Záložnej zmluvy sa nemema
platobné podmienky a podmienky splatnosti na základe Úverovej zmluv)

3 Táto Záložná zmluva sa nadi platnými a učmnýrm všeobecne zav azny ml pravnyrni predpisrm
Slovenskej repubhky, najma, ale me výlučne, Občianskym zákonm kom zakonom č 182/1993 Z z
v platnom zneni a zakonom č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom zneni

4 Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékol'vek ustanovenie tejto Záložnej zmluvy, Zmluvné strany sa
dohodli, že pOUŽJtIe akéhokol'vek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej
repubhky, ktoré me Je kogentné, Je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho pOUŽItIe mohlo
meniť (čiastočne alebo úplne) vyznam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Záložnej zmluvy
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Pre odstránenie pochybností plati. že \ šetky ostatné práva Záložného veriteľa podľa ktoréhokoľvek

pravneho predpisu alebo Úverovej zmluv) ostavaju zachované

Táto Záložná zmluva nadobúda platnost dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami. ktorý Je

uvedený v závere tejto Založnej zmluv} a účinnosť dňom nasledujúcim po dm jej zverejnenia v

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej repubhky podla ~ 47a odseku l

Občianskeho zákonníka v nadvaznosti na ust ~ 5a zákona Č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií) v znení

neskorších predpisov Zmluvné strany berú na vedomie, že Záložné právo vzniká a vecnoprávne

ÚČInky tejto Zmluvy nastávajú až právoplatnosťou rozhodnutia príslušného okresného úradu

(katastrálny odbor) o povolení vkladu Záložného práva k Nehnuteľnostiam v prospech Záložného

venteľa

7 Túto Záložnú zmluvu možno meniť, dopÍňať alebo zrušiť výlučne písomnou dohodou Zmluvných

strán Táto Záložna zmluva sa uzatvara písomne, vyhotovuje sa v piatich (5) rovnopisoch, jeden

rovnopis pre každú Zmluvnu stranu a dva rovnopisy pre kataster nehnuteľností Návrh na vklad

Záložného práva do katastra nehnutel ností podá Záložca, resp Dlžnik, resp Záložný venteľ za

podmienok podľa tejto Záložnej zmluvy

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

6

nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnost' alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení

tejto Záložnej zmluvy Zmluvné strany sa v takom prípade zavazujú bez zbytočného odkladu

nahradiť dohodou ustanoverue neplatné, neúčinné alebo nevykonatel ne novým ustanovením

platným, účinným a vykonateľným, ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu

pôvodného ustanovenia neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného Do toho času platí

zodpovedajúca právna úprava Občianskeho zákonníka a ostatnych právnych predpisov Slovenskej

republiky

9 Táto Záložná zmluva predstavuje [cdmý a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne Jej predmetu.

pn čom ako taká, nahrádza všetky predchádzajúce ústne alalebo písomné dohovory Zmluvnych strán

ohľadne všetkých otázok dotýkajúcich sa predmetu Záložnej zmluvy

10 Všetku korešpondencru (okrem bežných oznámení podl a vlastnej úvahy Záložného veriteľa), ktorá

je adresovaná Záložcovi alalebo Dlžníkovi. Záložný venteľ zasiela poštou, a to doporučenou

zásielkou na adresu sídla Záložcu a Dlžníka uvedenú v záhlavi Záložnej zmluvy Ak Záložca

alalebo Dlžník neprevezmú zásielku z akéhokoľvek dôvodu, uloží JU doručovatel na pošte a

adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí Ak SI Záložca alalebo Dlžník zásielku v odbernej

lehote od uloženia nevyzdvihnú, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň doručenia, aj ked

sa Záložca alalebo Dlžník o uložení nedozvedeli

V pripade, ak korešpondencia nemusí byť doručovaná Záložcovi alalebo Dlžníkovi v listmnej
podobe, Záložný venteľ JU bude doručovať do elektronickej schránky (e-schránky) Záložcu alalebo
Dlžníka cez Ústredný portál verejnej správy www slovensko sk <http //www slovensko sk>
obyčajnyrn doručením prostredníctvom formuláru "Všeobecná agenda rozhodnutie" Zásielka
(e-správa) sa považuje za doručenú Záložcovt alalebo Dlžníkovt v deň bezprostredne nasledujuci po
uložení e-správy v jeho e-schránke

II
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l2 2ml",", strany yyh"'"Jú, " " to" tejto ZO 1 ožnej zmluvy pozorne P""t"" I'ho obsahu

porozumeli, a že tento vYjadruje Ich slobodnú a važnu vôľu, bez akychkol'vek omylov, čo
potvrdzuJ u vlastnoručnými podpismi, ktoré pnpájaJú

V Bratislave dňa

dňa 14 ÓJ. lOJO 

ZáJožný :_v::-,er~l~te~J_:_': _
ZáJožca:

, Státnyt: rozvo;a»)"'vama
In~~ljtaj K\ etW PhD

~nerálny riadne]
na zaklade poverenia

Bc Ing Veronika Králik Bozsil,o\ a

............................ , 

Ing.Peter KJenovJč, podpredseda
predstavenstva

Ing. 'Ii ros lav Minárčik,pnmátor mesta
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oo 


