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ŠTATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

Záložná zmluva č. 500/151/2020

uzavretá podľa 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

rOZVOja bývania, ktorého zastupuje podľa poverenia Bc Ing Veronika

Králik Bozsiková, riaditeľka odboru správy a nadema úverov

(ďalej ako "Záložný veriteľ")

2. Záložca:
Nazov/ Obchodné meno

Adresa sídla

IČO

Zastupený

(ďalej ako II Záložca 1 ")

HANT Development,a.s.

Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava

47800011

Ing Peter Klenovič, podpredseda predstavenstva

3. Dlžník:
Názov obce/samosprávneho kraja

Adresa úradu

IČO

Osoba konajúca V mene Dlžníka

(ďalej ako II Dlžník ")

Mesto Bytča

Námestie SR 1/1, 014 Ol Bytča

00321192

Ing Miroslav Mmárčik, pnmátor mesta

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

Preambula

Vzhľadom na to, že

Záložný ventel ako ventel a Dlžník ako dlžník, spolu uzavreli písomnú Zmluvu o úvere č

500/151/2020 (ďalej len ,.Úverová zmluva'), na základe ktorej Záložný ventel ako ventel poskytol

Dlžníkovr úver v celkovej výške istmy 554850,00 EUR a Dlžník ako dlžruk sa zaviazal predmetný

úver spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Úverovej zmluve za podmienok v mch dojednanych

Založnému venteľovi vrátiť. a zároveň

Zmluvne strany majú záujem akékol vek a všetky pohl adávky Záložného venteľa VOČI Dlžnikovi ktoré

vzrukli resp kedykoľvek v budúcnosti vzniknú z predmetnej Úverovej zmluvy alebo v súvislostt s

touto Záložnou zmluvou. zabezpečiť záložným pravom podl a tejto Záložnej zmluvy, a zároveň

Záložca súhlasí so znadením záložného práva podľa tejto Záložnej zmluvy,

sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Záložnej zmluvy
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Článok l.
Definície a výklad

Definície POjmy uvedené v tejto Záložnej zmluve vel k) m začiatočný m písmenom matu pre účely tejto
Záložnej zmluvy, vrátane všetkých 1e1 príloh, pokial me je uvedené inak naslcdujuci \:: znam

Doba zabezpečenia znamena obdobie, ktoré začína plynút \ deň uzatvorenia te110 Zalozne: zmluvy a
končí v deň, kedy budú všetky Zabezpečené pohl adávky bezpodnuenečne a neodv olatel ne splatene \
plnej výške, resp kedy zamkne Záložne právo z mého dôvodu uvedeného \ zakone

Maximálna suma zabezpečenej istmy znamená najVyŠŠIU hodnotu istiny do ktorej sa Zabezpečena

pohl adávka zabezpečuje a to sumu vo výške 721 305,00 EUR
Nehnuteľnosti (označovane aj ako Záloh) znamenajú nehnutel nosti, ktoré sa nachadzajú vo \)' lučnom

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

Občiansky zákonník znamená zákon č 40/1964 Zb v znení neskorších predpisov

Oznámenie o výkone znamená písomné oznámerne o začati výkonu Záložného práva adresované

Záložným ventel orn Záložcom, Dlžníkovi a príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru), V

ktorom Záložný veriteľ oznamuje

(a) začatie výkonu Záložného práva, a

(b) spôsob výkonu Záložneho práva

Úverová zmluva znamená písomnú zmluvu o poskytnutí podpor) \ o torrne uv eru \ o \:: š~e 55-1 850 OO
EUR, číslo zmluvy 500/151/2020, uzavretú medzi Založny m \ erite l om ako \ erucl 0'11 J Dlzmkorn ako
dlžníkom, a to aj V znení všetkých jej príloh a prípadn) ch buducich dodatkov
Zabezpečené pohľadávky znamenajú akekol \ ek a \ sct~:: e\.ISll -uce a alebo budúce a alebo
podmienené peňažné pohl adavky Založneho ventel a \ OČI Dlžrnk ov I spolu s pnslusenstv om a \ šetky ml

súčasťami. s najvyššou hodnotou zabezpečovanej isunv \ o \:: ske
a/alebo vzrnknu

-:-21 305 OO EUR, ktore existu] u

a) na základe Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo \ suv islosn s rnrm

b) na základe plnenia závazkov z Úverovej zmluvy aalebo tejto Založnej zmluvy,

c) v dôsledku porušenia ustanovení Úverovej zmluvy a-alebo tejto Záložnej zmluvy,

d) v dôsledku odstupema od Úverovej zmluvy tejto Záložnej zmluv y alebo Ich výpovede

e) v dôsledku zámku závazkov vyplývajucich z U\ erov ej zmluvyalalebo tejto Zalozne, 7r' ',_"

spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedanun
-

f) na zaklade bezdôvodného obohatenia Dlžníka ktoré vzrnklo pn plneni zo 1_ Z-~"'IC 

ventel a bez právneho dôvodu, z neplatného právneho ukonu alebo z r-~ - ,,--or: - ,

odpadol

g) z titulu nároku na náhradu škody vzniknutej v suvislosu s nep l.r+o.. .: - ::_-- .... '. lIU a alebo

touto Záložnou zmluvou,

h) pn alebo v súvislosti s vykonom Záložného práva znadeneho touto Z:ľ'eľ

na základe alebo v súvislosti s akoukol vek buducou zmenoi. _::-_

a/alebo tejto Záložnej zmluvy alebo pravnych \ zt ahov rurm zalozer . c : _

1) na základe posúdenia právneho úkonu \ dôsledku ~-ore-o ::.', ' r: zmene alebo zámku

ktorejkoľvek z vyššie uveden> ch pohl adav ok ahl' c'::'::"'-c' .ŕ: -e-:> ::'-2.\ neho úkonu VOČI

C \ erov ej zmluvyl)

Záložnému ventel OVI

ako aj akekol \ ek Iné peňažné pohl adavky spolu s pnslusensv c,T ,--,~-e Z~ cr, 'ťr,e r adobudne
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\ OČI Dlžrnko. I V buducnosti Z akéhokoľvek meho titulu odlišného od Úverovej zmluvy

Pre učely v ylučerna pochybností su Zabezpečeným: pohľadávkami ruelen pohl adávky, vo vztahu ku

ktor) m Je Založny ventel samostatným verrteľom, ale aj spoločné a nerozdielne pohľadávky

Zabezpečená pohľadávka znamená ktorákol vek zo Zabezpečených pohľadávok.

Zabezpečenie znamená Záložné právo, predkupné právo, vecne práva zabezpečovací prev od práva

zabezpečovacie postuperue pohl adávky zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spatnym prex odom

alebo postupením (repo), akékol vek mé dispozičné prav o alebo právo na prednostne uspokojeme \

konkurznom alebo exekučnom konaní, ako aj akúkoľvek mú zmluvu alebo dojednanie podl a

akéhokol vek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok
Záložné právo znamená záložné právo v prospech Záložného ventel a podl a ustanov em ~ 151 a a nasl

Občianskeho zákonm ka znadené touto Záložnou zmluvou

Záložná zmluva Je táto zmluva, vrátane všetkých Jej príloh v zneru JeJ aj budúcich dodatkov

Záložca Je vlastník Nehnutel nosu, na ktorých sa zriaďuje záložne právo v prospech Založneho

ventel a Po prevode vlastníckeho prava k Nehnuteľnosnam na Dlžníka sa za Záložcu považuje aj

Dlžník, kto ry nadobuda všetky práva a povmnosti Záložcu v zmysle tejto Záložnej zmluvy

Výklad:
a) POjmy s vel kým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Úverovej zmluve a me sú výslovne

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

b) POjem Úverová zmluva a/alebo táto Záložná zmluva zahŕňa akékoľvek Ich buduce dodatky a doplnky

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

zmluvy, napadnutá v konaní o odporovaní pravnych úkonov v prípade konkurzu na majetok osoby

(resp Jeho rcštrukturahzácie), ktorá JU uhradila alebo oprávnenost vypíatema tejto sumy bude

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

nebude považovat za neodvolatel ne splatenú

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

peňažné pohľadávky Záložného ventel a VOČI Dlžnikovr, ktoré Je Dlžník povinný podľa ostatných

ustanovení tejto Záložnej zmluvy zaplatiť Pre účely definovarna Zabezpečenej pohľadávky sa za

Zabezpečenu pohl adávku považuje aj pohl adávka, ktorej zodpovedá povmnosr Dlžníka uhradit

Záložnému ventel ovi všetky náklady, ktoré vzrukh Záložnému ventel ovi na základe Úverovej zmluv)

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

e) Nadpisy častí, článkov a príloh budú SIÚŽIt výlučne pre uľahčerne orrentácie a pn výklade Záložnej

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

v jednotlivych článkoch Záložnej zmluvy

f) Výrazy definované v Jednotnom čísle alebo v základnom gramatickorn tvare budú mať v tejto Záložnej

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

g) Každý odkaz na , članok' alebo , prílohu" bude znamenat odkaz na príslušný článok alebo pnlohu tejto

Záložnej zmluvy

••

Strana 3/14



~ t ,II. T N ~ FON o R o Z " Oj'" B Y V ,II. N I 1\

Článok ll.

Nehnutel'nostt

Záložca l Je vlastníkom nehnutel ností zapísaných v katastri nehnutel nosti na liste vlastníctva č 4664
katastrálne územie Vel'ká Bytča obec Bytča, okres Bytča a to

Spoluvlastnícke podrely:

- Záložca l Je výlučným vlastníkom v podiel! 111 k celku

Stavby:

- Druh stavby Bytovy dom, popis stavby Bytový dom A-SO Ol , číslo súpisné 1578postavený na
parc reg CKN č 3155/l97
- Druh stavby Bytový dom, pOpIS stavby Bytov)' dom B-SO 02 , číslo súpisné 1579 postavený na
parc reg CKNč 3155/196 ••
Pozemky:

-parc reg CK1\' č 3155/47, Zastavané plochy a nádvona o výmere 536 m2
-parc reg CKN č 3155/118, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2
-parc reg CKN č 3155/119, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1144m2
-parc reg CKN č 3 155/196.Zastavané plochy a nádvona o výmere 922 m2
-parc reg CKN č 3155!l97, Zastavané plochy a nádvona o výmere 922 m2

ČASŤ C ŤARCHY

V-1671/2019-Zmluva o znadení záložného práva k nehnuteľnosti č 000542A/CORP/20 19 
- pre záložného venteľa UmCredit Bank Czech Republic and Slovakia a s .Želetavská
1525/1,140 92 Praha 4-Mlchle,Česká republ!ka,IČ 649 48 242 Predmetom zálohu Je
pozemok-parc CKN č 3 I 55/47,31551118,3155/119-1606/20 19
(Zápisom geom plánu č 19/2019 bola parc CKN č 3155/118 rozdelena na parc CK'\.
č 3155/1183155/196,3155/197)-1655/2019
(Zápisom geom plánu č 2112019 bola parc CKN č 3155' 118 rozdelena na parc CK'\
č 3155/118,3155/198)-36/2020
V-1910/2019-ZmJuva o znadení záložného práva k nehnuteľnosti č 0005-+:2\1CORP :::019
- pre záložného venteľa UmCredIt Bank Czech Republic and SIO\ alta a s Želetaxska
1525/1,140 92 Praha 4-MIchle,Česká repubhka.l'Č 64948 242 Predmetom zálohu Je
pozemok-parc CKN č 31551118,3155/196,3155/197 a stavbarozostax ana srax ba bytov eho
domu A-SO Ol na parc CKN č 3155/197 a rozostavaná stavba b::10\eho domu BSO O::: na
parc CKN č 3155/196-1655/2019,85/2020
(Zápisom geom plánu č 21/2019 bola parc CKN č 3155/118 rozdelená na parc CK;--';
č 3155/118,3155/198)-36/2020
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Článok III

Zrraderne a vzruk záložného práva

Záložca bezpodmienečne a neodvolatel ne znaďuje podl a ustanovení ~ 151a a nasl Občianskeho

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

Záložnej zmluvy v prospech Záložneho ventel a, ktorý toto právo pnjíma, a to na zabezpečerue

riadneho a včasneho zaplatenia Zabezpečených pohľadávok Záložného ventel a VOČI Dlžníkovt

2 Záložné právo k Nehnutel nosuam 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 Nehnutel nosuam do katastra

nehnutel ností a zabezpečit jeho zápis v katastri nehnutel ností

3 Založné právo k Nehnutel nostiam vzniká Záložnému ventel ovr zaptsorn v katastri

na Okresnom úrade Bytča o povolení vkladu záložného práva

nehnuteľností

"'_..
Článok IV.

Závazné vyhlásenia

Vyhlásema

Záložca potvrdzuje Záložnému veritel ovr, že každe Z vyhlásení uvedenych v tomto članku Záložnej
zmluvy, Je pravdivé v deň uzavretia tejto Záložnej zmluvy

2 Ventel s nárokom na oddelené uspokoJeme

V súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, Záložné právo zabezpečí Založnému \ entel 0\ I

postaveme veriteľa s právom na oddelené uspokojenie vo vzťahu k Nehnutel nostram tak ako Je

taky zabezpečený venteľ definovaný v § 28 zákona Č 7/2005 Z z o konkurze a reštrukturahzacu a

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

Zabezpečených pohl adávok s príslušenstvom

3 Odporovatelnosť

Záložné právo k Nehnuteľnostiam me Je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo byť) vyhlásené za

neúčinne (v plnom rozsahu alebo len čiastočne) v konaní o odporovateľnosti právneho úkonu v

pnpade vyhlásenia konkurzu na majetok Založcu (resp jeho reštrukturalizácie) alebo mak

4 VylúčenIe domnIenkv nakladama v bežnom obchodnom styku

ŽIadne nakladarue Záložcu s Nehnuteľnosrarm me je a am nebude možné považovať za jej prevod v

bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podrukama 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 Záložne právo

predstavuje bezpodrruenečné. neodvolateľné a absolútne právo Záložného venteľa

(a) vykonať Záložné právo predajom Nehnutel ností alebo ktorejkol vek Ich časti v súlade s

podmrcnkam: tejto Záložnej zmluvy, a

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

súlade s touto Založnou zmluvou na splatenie Zabezpečených pohľadávok

b Pnvátny výkon Založného práva

V prípade, ak sa Záložne právo bude vykonávať v súlade s člankom VII (Výkon Založného práva)

mg le, takéto Záložné právo je a bude vykonatel né bez toho aby bolo potrebné ŽIadať o akýkol vek
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rozsudok predbežné opatrenie schválenie, súhlas alebo povolerue akéhokol vek sudneho,

výkonného alebo mého organu Slovenskej republiky alebo orgánu mého štátu alebo o schválenie,

súhlas alebo povolenie Záložcu alebo jeho orgánu alebo akej kol vek inej osoby, k vykonu

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

súlade s článkom VII nie je potrebny am žiadny súhlas

7 Nehnutel nosti

Záložca a Dlžmk ďalej vyhlasujú Záložnému ventel ovi, že

(a) Nehnutel nosn sú voľne prevoditeľne a mč, čo je uvedené v tejto Založnej zmluve, neodporuje

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

Nehnutel ností,

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

Nehnutel nosti nezaražujú žiadne Zabezpečenia. nie sú predmetom Zabezpečenia am žiadneho

práva tretích osôb (vrátane práva na základe zmluvy o budúcej zmluv e predkupneho prava

alebo akéhokoľvek mého práva, ktoré by obmedzovalo volne užívarue prevod Nehnutel nosti

a nakladanie s Nehnuteľnosťami), s výrnmkou Zabezpečenia znadeneho na základe tejto

Záložnej zmluvy, a tiež s výnimkou záložného práva špccifikov aného \ článku II tejto

záložnej zmluvy

(c) Záložca poskytol Záložnemu veriteľovi všetky mformácre t~ kajuce sa Nehnutel ností, ktoré

pnememý záložný venteľ potrebuje alebo by mohol potrebov at bežnom právnom styku v

súvislosti so znaďovaním Záložného práva k Nehnutel nostiam a ohodnocovaním hodnoty a

kvality Záložneho práva a Zálohu,

(d) Vo vzt ahu k Nehnutel nostiam nedošlo k žiadnej podstatnej zmene

(e) Neprebieha ani nehrozi žiaden spor alebo konanie (vrátane sudneho rozhodcovského,

exekučného, správneho, konkurzného alebo reštrukturahzačneho ozdravného režimu am

nútenej správy), ktoré by sa týkalo Nehnutel ností, a ktore ma za nasledok alebo by mohlo mat

za následok, podstatnú nepnazruvú zmenu Nehnutel nosti

(f) Na nakladanie majetkom Záložcu ktor)' Je

••

pnpade Dlžníka majetkom

obce/mesta/samosprávneho kraja, ktorý predstavuje Záloh \ zmy sie tejto Záložnej zmluvy. má

udelené všetky a akékol vek súhlasy, vyhláserna a toto Jeho prav o me je mčím obmedzene

nezaniklo a trvá

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

tejto Záložnej zmluvy objaví akákol vek právna a/alebo faktrcka \ ada Zalohu resp dôjde k zmžcmu

hodnoty Zabezpečenia, poskytnú Záložca a Dlžník Záložnemu \ entel 0\ I akúkol vek a všetku

súčinnosť na , dozabezpečerue ' Zabezpečovaných pohl adávok najma ale me výlučne, znadením

ďalšieho záložného práva, resp obdobného práva k mému majetku Zalozcu a/alebo Dlžníka, a to

najneskôr do desiatich (10) dní plynúcich odo dňa doručenia vv z\: Zalozneho \ entel a Záložcom

a/alebo Dlžníkovi s obsahom podľa tohto bodu Záložnej zmluvy Pre učely \) lúčema všetkych

pochybností nedoručeme výzvy Záložného ventel a Záložcom a/alebo Dlžmkovi s obsahom podl a

tejto Záložnej zmluvy, nemá za následok zámk povmnosti Záložcov a Dlžrnka ,.dozabezpečlť

Zabezpečovanú pohľadávku spôsobom podl a tejto Záložnej zmluvy

9 Zopakovame vyhlásení

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

bude považovat za zopakované Záložcom, resp Dlžníkom v každ) deň platnosti Záložnej

zmluvy
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(b) Má sa za to že každým zopakovanim vyhlásenia podla písmena (a) tohto bodu tohto článku

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

pravdivé, pnčom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovama

lO Vyhlásenia Záložcu a Dlžníka podl a tohto članku Záložnej zmluvy, ako aj podľa ďalších ustanovení

tejto Záložnej zmluvy, sa netýkajú skutočností, ktoré vyplyvaju z verejných zápisov o

N ehnuteľnostiach uvedených v katastn nehnutel ností pred uzavretím tejto Záložnej zmluvy

Článok V.
Použitie a nakladanie s Nehnutel'nost'arm

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

poskytnuty z prostnedkov štátneho rozpočtu SR a Zmluvné strany majú povmnost 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 374/2014 Z z o

pohl adávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Záložca, resp Dlžník sa zavazuje, že (l) Nehnutel nosti, am Ich časť, nescudzí, s výnimkou prípadu

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

znadrť ďalšie Zabezpečenie, (iu) nezat aží a nedovolí Ich (am Ich čast) zat ažrt Žiadnym právom

tretej osoby, (IV) mak nezaťaží Nehnutel nosti alebo Ich čast, (v) neznadi predkupné pravo v

prospech inej osoby na Nehnuteľnostiach alebo Ich časti, (VI) neprenajrne Nehnutel nosti am Ich

časť Žiadnej mej tretej osobe, s výnimkou nájomnej zmluvy podľa čl IX Úverovej zmluvy, pokial

sú Nehnuteľnostarm nájomné byty, (vn) am nijako mak neobmedzí svoje pravo držat nakladat

alebo užívať Nehnutel nosti

3 Záložný ventel súhlasí s prevodom Zálohu do vlastníctva Dlžníka Prevodom vlastructva k

Zálohu, ktorý je vo vlastníctve Založcu na Dlžníka prechádzaj u bez ďalšieho všetky práva

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

postaverua Záložcu

4 Vzmk Záložného práva v prospech Záložného ventel a postaverum prednostného záložného

ventel a V zmysle ~ 151 ma ods 3 Občianskeho zákonníka preukáže Založca, resp Dlžník

Záložnému veriteľovi doručením VÝPiSOV z listu vlastníctva s povoleným vkladom Záložného práva

v prospech Založného veriteľa, me staršieho ako 30 dm Iba v prípade, ak Záložný ventel nemôže

zrskat z technických dôvodov VÝPiS z informačného systému katastra nehnutel nostr do 5

pracovných dní od zaslania požiadavky na získame tohto výpisu v zmysle S 1 ods 6 zákona č

177/2018 Z z proti byrokracu V takom prípade Záložný ventel vyzve Záložcu na predložcnre
takého vyptsu z listu vlastníctva a Záložca je povmný zaslat taky výpis z listu vlastníctva

Záložnému venteľovi v lehote 14 dní od doručenia vyzvy

5 Založca a Dlžník sú povmní sa o Záloh nadne starat a chrániť ho pred zmčenim Prípadné

poškodeme alebo mé znehodnotenie Zálohu sa zavazujú bez zbytočného odkladu odstránit na

vlastné náklady

6 Pn nakladaní so Zálohom sa Záložca a Dlžník zavazujú zdržat sa všetkého, čím by sa Záloh

mohol zhoršrt' na Ujmu Záložného ventel a najma čo by mohlo st ažrt , Čl znemožniť celkom

alebo sčasti vykonanie opráv není Záložného ventel a na uspokojenie zo Zálohu podl a tejto

Záložnej zmluvy

7 Záložca a Dlžruk môžu použivar ľ\ehnutel nosti obvyklým spôsobom (za podmienok stanovenych v
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Záložnej zmluve), pričom sa zdržia akéhokol vek konania. ktoré by mohlo zružrť hodnotu

Nehnutelností, s výnimkou bežného opotrebovarua

8 Záložca a Dlžník sa zavazujú. že ak Záloh alebo Jeho čast stratí na cene. vrátane prípadov, ak sa

zručí, poškodí sa, zamkne alebo bude vyvlastnený, okamžite oznánua tuto skutočnosť Záložnému

venteľovi a zavazujú sa bez zbytočného odkladu poskytnút Záložnemu veriteľovi náhradné

zabezpečenie Zabezpečenej pohľadávky v rozsahu a kvahte, v akej zabezpečenie Zabezpečenej

pohľadávky kleslo, znížilo sa alebo zaniklo v dôsledku mektorej zo skutočnosti uvedenych v prvej

vete tohto bodu tohto článku Záložnej zmluvy

9 Záložca a Dlžník sa zavazujú, že

bez predchádzajúceho písomného

počas platnosti a účmnosti
súhlasu Záložneho ventel a.

tejto

učel

Záložnej zmluvy nezmerna

vecí, ktoré tvona Záloh

na ktorý sú určené, osobitne aj pod I a územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo

mého rozhodnutia alebo mého opatrema uvedeného pn určení Zálohu v tejto Záložnej
zmluve, ak také Je a budú Ich používat na tento účel obvyklym spôsobom

Článok VI.

Znalecký posudok

Hodnota Zálohu podla znaleckého posudku č 03/2020 vyhotovenom znalcom
Moravčík dňa 24 2 2020 Je vo výške 7240000,00 €

Ing Tomáš

Článok VII.

Výkon Záložného práva

Záložca a Dlžník súhlasia a potvrdzujú, že

(a) Záložné právo sa stane vykonateľným, a

(b) Záložný ventel môže začat vykonávať Založné právo k Nehnutel nostiam,

ak Dlžník nesplní Zabezpečenú pohl adávku alebo Jej čast nadne a včas, tJ dostane sa do

omeškama s úhradou Zabezpečenej pohl adávky alebo Jej časti

Záložný ventel

Záložného práva

3 Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným a po tom ako bude doručené Oznámerne o

má právo na úhradu účelne vynaloženych nákladov spojených s vykonom2

výkone, môže Záložný venteľ podľa SVOJho vlastného uvážema avšak v sulade s

(a) podrruenkarm tejto Záložnej zmluvy, a

(b) tyrm ustanovemarm § 151a a nasl Občianskeho zákonníka, ktoré sú kogentné

predat Nehnutel nosu alebo Ich časť ktorejkoľvek osobe Zmluvné strany sa výslovne dohodli. že

Nehnutel nostr alebo Ich čast budú pn výkone Záložneho práva Záložnym ventelom pnontne

predávané na dražbe a až v prípade, ak sa Nehnutel nosti alebo Ich čast nepodarí predať formou

dražby (pnčom Je postačujúce konanie len Jednej neúspešnej dražby), Je Záložny ventel oprávnený

podľa vlastného uvážema zrne mť spôsob vykonu Záložného prava a predat Nehnuteľnosti alebo Ich

časť aj iným spôsobom, tJ najma v rámci pnameho predala

4 Záložný ventel má právo prevziať všetok výťažok z predaja Nehnutel ností alebo Ich častí a pOUŽIt

ho na sumy splatné vo vzt ahu k Zabezpečeným pohl adávkam, a to podl a poradia (avšak bez toho,
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aby boli dotknuté práva Záložného venteľa zrskat akýkol vek nedoplatok od Záložcu, resp Dlžníka

mým spôsobom) uspokojovania v zmysle nasledujúcej vety Záložný ventel použije všetky peňažne
prostnedky získané výťažkom z predaja Zálohu na uhradenie splatných Zabezpečených

pohl adavok Ak bude súčasne splatných viac Zabezpečených pohľadavok, je na voľnom uvažení

Záložného venteľa určerue poradia pre uspokojenie týchto pohl adávok z výťažku, Záložca a Dlžník

týmto výslovne suhlasia s uvedeným postupom

5 Založca a Dlžník vyslovne súhlasia a podriaďujú sa spôsobu výkonu Záložného práva na základe

tejto Záložnej zmluvy a príslušných právnych predpisov ako dohodnutemu a pnmeranému spôsobu

výkonu Záložného práva, ktorý je plne V súlade so zásadami poctivého obchodného styku

6 Založca a Dlžník sa zavazujú, že po tom, ako sa Záložné právo stane vykonatel ným a po tom, ako

sa doručí Oznámenie o výkone Záložného prava, na základe vyzvy Záložného venteľa alebo inej

ním splnomocnenej osoby, sprístuprua bez zbytočného odkladu Nehnuteľnosti alebo Ich čast

Záložnému venteľovi alebo ním splnomocnenej osobe, za účelom výkonu Záložného práva

7 Záložca a Dlžník týmto potvrdzujú, že

(a) všetky oprávnenia Záložného venteľa, týkajúce sa podmienok predaja Zálohu. sa považuj u za

súčasť zákonnej plnej mOCI, ktorú ma Záložný venteľ ohl adom predaja Nehnutel ností podl a §
151 m ods 6 Občianskeho zákonníka.

(b) pn predaji Nehnuteľnosti má Záložný venteľ výhradné a neobmedzené vol ne prevoditel ne

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

nehnuteľností, alebo akej kol vek inej osobe v súvislosti s Nehnutel nost arru, a to tak platne a

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

(c) Záložný veriteľ môže postúpiť sVOJU zakonnú plnú moc, pod I a svojho vlastného uvážema,

úplne alebo Čiastočne, na akúkoľvek tretiu osobu

8 Záložca a Dlžník výslovne súhlasia a potvrdzujú, že v prípade, ak bude Záložny ventel pn výkone

Záložného práva podl a 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 článku

Záložnej zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi, bude platit nevyvrátrteľná domnienka,

že Záložný ventel postupoval pn predaji Nehnutel ností alebo Ich časti s odbornou starostlivosťou

(a) Pn výkone Záložného práva podľa článku VII (Výkon Záložného práva) Záložne] zmluvy

bude Založný ventel dodržiavat nasledovné pravidlá

(l) Založný ventel môže v prípade, ak sa Nehnutel nosti alebo Ich čast nepodarí predat

formou dražby, predat Nehnutel nosu alebo Ich časti podla svojho vlastneho uváženia

akej kol vek vybratej osobe prostredníctvom pnameho predaja alebo mak,

(ll) kúpna cena Nehnutelností alebo Ich častí môže byt vyjadrená v cudzej mene ak bude

výtažok získaný výkonom Záložného práva v me] mene, ako je mena Zabezpečenej

pohľadávky, Záložný ventel vykoná konverziu tychto prostnedkov do meny

Zabezpečenej pohl adávky, a to až do výšky potrebnej na zaplatenie Zabezpečenej

pohl adávky,

(111) podmienka splatnosti pre platbu kúpnej ceny Nehnuteľností môže byt určená alebo

dohodnuta Záložným venteľom podl a svojho vlastného uváženia,

(IV) miesto a čas predaja určí Založný venteľ pod l a svojho vlastného uváženia.

(v) Záložný ventcl sa bude usilovar o dosiahnutie predaja Nehnutel ností alebo Ich časti za

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

porovnateľných aktív za porovnatel nych podmienok v tom Istom čase a na tom Istom
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mieste, na ktorom sa budú predávat Nehnutel nostr alebo Ich časti
(b) Bez toho, aby sa to dotklo mych práv Založného ventela podla tejto Záložnej zmluvy, Záložný

ventel zvolí predaj Nehnutel ností na dražbe namiesto predaja Nehnutel ností podľa odseku (a)
vyssie predtým, než začne vykonáv at Záložné právo spôsobom podľa odseku (a) vyššie, avšak
k výkonu Záložneho práva spôsobom podľa odseku (a) vyššie môže pnstúpiť, ak bude
neúspešná prvá dražba bez potreby Jej opakovania Záložný ventel tiež môže zvoliť predaj
Nehnuteľnosti na dražbe aj po tom, ako začal vykonávat Záložné právo podl a odseku (a)
vyššie za podmienky, že o zmene spôsobu výkonu Založného práva bude tnformovať Záložcu
a Dlžníka

9 Záložca a Dlžník podľa ~ 50 Občianskeho zakonníka potvrdzujú \ prospech akejkoľvek osoby,
ktorá nadobudne od Založného veriteľa Nehnutel nosti že
(a) táto osoba me Je v súvtslosti nadobudnutím Nehnutel nosn povinná ztsťovať ŽIadne

ustanovema am podmienky tejto Záložnej zmluvy ohl adom opravnerua Záložného ventel a
predat Nehnuteľnosti (vrátane podmienok týkajúcich sa sumy kupnej ceny) a

(b) tato osoba Je oprávnená spoľahnúr sa na predpoklad že Založny venteľ Je plne oprávnený
vykonať predaj spôsobom, ktorým sa vykonáva a prev rest \ lastníctvo na túto osobu za
podmienok, ktoré sú dohodnuté rnedzi touto osobou a Záložny m \ entel om

10 Záložný ventel súhlasí s tým, že účinnost predaja Nehnutel nosu nenastane skôr než po polnoc:
stredoeurópskeho času 30-teho dňa nasledujúceho po neskoršom z nasleduiucrch dm
(a) deň, kedy Založca a Dlžník dostanu Oznámenie o vykone alebo
(b) deň, kedy bude začane výkonu Založného práva vyznačene \ kata stn nehnutel nosti
pokral sa Zmluvné strany nedohodnú na kratšej lehote po tom ako Založca a Dlžník dostanu
Oznámerne o výkone
Výkonom Záložného prava v prospech Založneho \ eruel a
venteľovr ŽIadne povinnosti VOČI tretím osobam ku ktor: m bol
Dlžník na základe akýchkol vek právnych úkonov

II ncv znikajú Záložnému
zaviazaný Záložca alebo

Článok \ III
Ostatné ustanovenia

Založny ventel sa zavazuje mformovat Založcu a Dlzrul,a
(a) o všetkých podstatných uskutočnenych krokoch \ ra-net \: \"c'nu Založného práva a o stave

výkonu Záložného práva a to raz za šest desiat (60) pracov n: Cl dni
(b) po skončení výkonu Záložného prava o \: nosoch ul'5'~tnuC\ ch \ \ l.onom Založneho práva a o

pOUŽItI týchto vynosov Založnýrn veritel orn a to pú:ias'lcb I 15 I pracov n: ch dm od skončenia
vykonu Záložného práva

2 Záložca a Dlžník sú povinrn na svoje vlastne naklady
(a) uskutočmt každý úkon, ktorý bude potrebn: a \: Z'::-:c>\ anv Zaloznv m \ entel om na vznik,

trvanie alebo ochranu záujmu Záložného \ erttel a ::,oj: a alebo \ 5U\ rslosti s touto Záložnou
zmluvou, a to najma (ale nielen) \ suv 15105', S \ \ ,-orom Založneho prava a Zabezpečenia
podľa tejto Záložnej zmluvy,

(b) podpisat akúkoľvek zmluvu dokument :; L5l.u'llC''W akekol \ ek me ukony potrebne na
platnosť a účrnnost tejto Záložnej zmluv \ alebo ::,-e \.' ,-01 .i-.: -:1-]\"0 \ ek prav Zalozneho
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ventel a pod l a tejto Záložnej zmluvy

(c) zabezpečit prístup k Nehnuteľnostiam pre Záložného venteľa a tretiu stranu určenú Záložnym

venteľom na vykonanie prehliadky jej stavu a mych posúdení, ktoré sú dôležité pre Záložného
ventela

3 Záložné právo znadené podľa tejto Záložnej zmluvy rue je a nebude rnjako dotknute žiadnym myrn

Zabezpcčcrum aru žiadnymi mýrm právami ktoré Záložný ventel v súčasnosti má alebo následne

bude mať, a ktoré zabezpečuj u alebo budú zabezpečovat Zabezpečenú pohladávku

4 Založca a Dlžrnk sa zavazujú, že Záloh bude po cele obdobie platnosti a účmnosti tejto

Záložnej zmluvy poistený v súlade Úverovou zmluvou, budu nadne a včas platrť poistné a

poistne plnenie bude vmkulované v prospech Založného ventel a

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

V prípade výkonu6 Záložného práva odpredajom Zalohu

potrebnu sučinnosť tak, aby boh
sa Záložca a Dlžník zavazuju

uspokojené oprávnené zaujmyposkytnút všetku

Záložného ventel a

7 Záložný venteľ nebude zodpovedný za žiadnu škodu (vrátane škody ktora vznikne následkom
akýchkol vek zrruen v devízových kurzoch), ktorá môže nastat následkom V) konu alebo

zamýšl aného výkonu, opomenutia alebo neuplatnema ktorehokol vek z jeho práv pod l a tejto
Záložnej zmluvy

8 V prípade, ak Záložca, Dlžník poruší akukoľvek 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 oprávneny žiadat od Dlžníka

zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 5 % z poskytnutého Úveru za každe porušenie zvlášr,
pnčom nárok Záložného venteľa na náhradu škody v celom rozsahu tým rue je dotknuty

9 Všetky zmeny týkajúce sa Záložcu, Dlžníka a Nehnutel ností (predovšetkým zrušenie alalebo zanik

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

údajov o Záložcovi alebo Dlžníkovi uvedených v záhlaví Záložnej zmluvy, uskutočnenie zvýšenia
alebo znížcnra základného rmama Záložcu, zmena právnej formy, zmena spoločnfkov/akcionarov

Záložcu zmeny súvisiace s Nehnutel nosrarm, poistnou zmluvou), su Záložca a Dlžník povinní
vopred písomne oznámrť Záložnému verrteľovi

10 Záložný veriteľ nesmie zverejrut tie skutočnosti, ktoré tvona obchodné a prevádzkové tajomstvo
Záložcu

II Zmluvne strany sa dohodli, že v prípade zmeny v osobe Založcu alebo ak by došlo k jeho

rozdeleniu na viacero samostatných subjektov, sú títo pOVInnI v takom prípade vopred
pisomne o tom Záložného ventel a mformovat

12 Založca je povinný oznármt Záložnému ventel ovi ktorý subjekt v pnpade rozdelenia, zmeny

fonem, alebo mého právneho nástupníctva. prevzal závazok zo Záložnej zmluvy

13 Zmluvné strany sa dohodli že v prípade ak bude Založný ventel núteny uplatrnr výkon záložneho

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

ohl adom na ustanovenie predchádzajúceho odseku tohto článku Záložnej zmluvy, ma Záložný

ventel právo uplatrnf svoj nárok VOČI ktorémukoľvek nástupníckemu subjektu
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Článok IX.
Zánik Záložného práva

Záložné právo zamkne len za predpokladu, že nastane jedna alebo viaceré z nasledovných

skutočností

(l) skončila Doba zabezpečenia,

(u) v celom rozsahu zamkla Zabezpečená pohľadávka, vrátane pnslušenstva a všetkych jej súčastí,

(ur) Záložný veriteľ vystaví písomné potvrdenie s úradne osvedčeným podpisom o vzdaní sa

Záložného práva vo vzťahu k Nehnuteľnosuam,

(IV) Nehnutel nosti prestanú existovar

(v) z iných dôvodov uvedených v platnom právnom predpise Slovenskej repubhky

2 Záložný veriteľ je povinný poskytnuť Záložcovi alebo Dlžníkov: prsomny dokument, ktorý bude

potvrdzovať záruk Záložneho práva k Nehnutel nostrarn alebo niektorej Ich časti a to bezodkladne

po písomnej žradosti Záložcu alebo Dlžníka, avšak me skôr ako dôjde k niektorej zo skutočnost: ;

uvedených v bode I tohto článku Záložnej zmluvy Založný \ ernel Je PO\ mn)' poskytnúť Založcovi

alebo Dlžnikov: včas ďalšiu súčmnost potrebnú pre zabezpečenie čo najskoršieho výrnazu

Záložného práva z katastra nehnutel ností Záložca alebo Dlžruk su pov mm podat žiadost o výmaz

Záložného práva z katastra nehnuteľností bezodkladne po pnjan potvrdenia o zámku Záložného

práva

3 V súlade s § 151md ods 2 a 3 Občianskeho zákonmka, po záruku Založneho práva sa vykoná

výmaz Záložného prava z katastra nehnuteľností, a to ku dňu zámku Založneho práva Záložný

ventel Je povmný podať písomnú žiadosť o výmaz Záložneho prav a 7 katastra nehnuteľností bez

zbytočného odkladu po zámku Záložného práva ŽIadost o \) maz Založného prava z katastra

nehnutel ností sú oprávnení podať aj Záložca alebo Dlžrnk pričom predmetnu ŽIadosť sú povmm

doložir písomnym potvrdením o zámku Záložného práva v) stav en) m Založny m ventelom podl a

bodu (2) tohto článku Záložnej zmluvy

4 Záložca a Dlžník súhlasia s tyrn, že v prípade akychkoľvek pochy bnosti o čase zámku akejkoľvek
Zabezpečenej pohladávky bude písomné potvrdeme vystavené Záložny m \ entel om nezvratným a
konečným dôkazom o čase zámku a splnenia akéhokol vek takejto Zabezpečenej pohl adav k)

•Článok X.
Záverečné ustanovenia

Práva a povmnosti z tejto Záložnej zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu/ov Záložcu a

Dlžníka

2 Pre účely vylúčenia všetkých pochybností dojednamanu podľa tejto Záložnej zmluvy sa nemenia

platobné podmienky a podmienky splatnosti na základe Úverovej zmluvy

3 Táto Záložna zmluva sa nadi platnými a učinnyrm všeobecné závaznýrm pravnym: predpisrm

Slovenskej republiky, najma, ale me výlučne, Občianskym zakonníkom, zakonom č 182/1993 Z z

v platnom znení a zákonom č 513/1991 Zb Obchodný zákonmk v platnom znení

4 Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanoverue tejto Záložnej zmluvy. Zmluvné strany sa

dohodh, že použrue akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokol vek právneho predpisu Slovenskej

republiky, ktoré me je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo

memr (čiastočne alebo úplne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Záložnej zmluvy
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Pre odstranenre pochybností platí, že všetky ostatné práva Založného ventel a podl a ktoréhokol vek
pravneho predpisu alebo Úverovej zmluvy ostávajú zachované

Tato Záložná zmluva nadobuda platnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami, ktorý je

uvedený v závere tejto Založnej zmluvy a účinnost dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlady Slovenskej repubhky podl a § 47a odseku l

Občianskeho zákonrnka v nadvaznosti na ust § Sa zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k
mformaciam a o zmene a doplneni

neskorších predpisov Zmluvné strany

účinky tejto Zmluvy nastávajú až

(katastralny odbor) o povolení vkladu
verne I a

Tuto Založnú zmluvu možno mernr, doplňat alebo zrušrr výlučne písomnou dohodou Zmluvných

strán Táto Záložná zmluva sa uzatvára písomne, vyhotovuje sa v piatich (5) rovnopisoch jeden

niektorých zakonov (zákon o slobode mforrnácrl) v znení

beru na vedomie že Záložné právo vzniká a vecnoprávne

právoplatnostou rozhodnuua príslušného okresného úradu

Založného prava k Nehnutel nostiam v prospech Záložného

rovnopis pre každu Zmluvnú stranu a dva rovnopisy pre kataster nehnutel ností Návrh na vklad

Založného práva do katastra nehnutel ností podá Záložca, resp Dlžnik, resp Záložný ventel za
podmienok podl a tejto Založnej zmluvy

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

nevykonateľne, nebude tým dotknutá platnost, účmnost alebo vykonatel nost ostatných ustanovern

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

nahradir dohodou ustanovenie neplatné, neúčmné alebo nevykonatel né novým ustanovemm

platným učmným a vykonateľným, ktore bude najviac zodpovedať hospodárskemu učelu

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

zodpovedajúca právna úprava Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej
repubhky

9 Táto Založna zmluva predstavuje Jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohl adne Jej predmetu

pn čom ako taká, nahrádza všetky predchádzajúce ústne alalebo písomne dohovory Zmluvnych stran
ohladne všetkých otázok dotýkajúcich sa predmetu Záložnej zmluvy

10 Všetku korešpondenciu (okrem bežných oznámení podl a vlastnej úvahy Založného ventel a) ktora

Je adresovaná Záložcovi alalebo Dlžníkovi, Založný veriteľ zasiela poštou a to doporučenou

zásielkou na adresu sídla Záložcu a Dlžníka uvedenú v zahlaví Záložnej zmluvy Ak Založca
alalebo Dlžník neprevezmú zásielku z akéhokol vek dôvodu, uloží JU doručov atel na pOŠTe a

adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí Ak SI Záložca a/alebo Dlžruk zasrelku \ odbcmcj

lehote od uloženia nevyzdvihnú, považuje sa posledny deň odbernej lehoty za deň dorucema aj ked
sa Záložca alalebo Dlžník o uložení nedozvedeh

II V prípade, ak korešpondencia nemusí byt doručovana Záložcovi alalebo Dlžruko-, I vhSlinnej
podobe, Záložný ventel JU bude doručovať do elektrornckej schránky (e-schranky) Založcu alalebo
Dlžníka cez Ústredny portal verejnej správy www slovensko sk <http //www slovensko sk>
obyčajným doručením prostredníctvom formuláru .Všeobecná agenda rozhodnutie' Zasielka
(e-správa) sa považuje za doručenú Záložcovi alalebo Dlžníkovi v deň bezprostredne nasledujúci po
uložení e-správy v jeho e-schranke
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12 Zmluvne strany vyhlasujú, že SI text tejto Záložnej zmluvy

porozurneh, a že tento vyjadruje Ich slobodnu a važnu \ ól u
potvrdzujú vlastnoručnýnu podpisrm, ktoré pripájajú

pozorne prečítah, Jeho obsahu

bez ak: chko l vek omylov, čo

V BratIslm~"",""'-- _

Záložný H

-.
U\I..,) J I 

Š;át:;!r~~~ ;~~~[i~j~~nIa'" .
Ing Juraj Kvetko PhD

generálny nadrtel
na základe poverenia

c Ing Veronika Krahk Bozsikova

•• oo •••••••••••••••• oo oo

Ing Peter Klenov IČ, podpredseda
predstavenstva

,l)lžní".

Ing \hrosla\ Ylrnárčrk, pnmátor mesta

,
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