
ŠTATNY FONO ROZVOJA BYVANIA

Záložná zmluva č. 500/341/2021

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

Záložný veriteľ;
názov
sídlo
IČO
štatutárny orgán
zastúpený

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č 8,83304 Bratislava 37
31 749542
Ing Tomáš Lamprecht, generálny naditeľ
Mgr Tomáš Nehéz, na základe poverema

(ďalej ako "Záložný verítel'")

2 ZáIožcaj

Názov/ Obchodné meno

Adresa sídla
IČO
Zastupený
(ďalej ako II Záložca ")

Nájomné bytové domy, s. r. o.
Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava
44607067
Ing MIchal Gapa, konatel' spoločnosti

3 DlŽník;

Názov obce/samospravneho kraja

Adresa úradu

IČO

Osoba konajúca v mene Dlžníka

(ďalej ako II Dlžník ")

Mesto Bytča
Námestie Slovenskej Republiky 111, 014 Ol Bytča

00321192
Ing MiroslavMmárčik, pnmátor mesta

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

Preambula

Vzhľadom na to, že
Založný ventel' ako ventel' a Dlžník ako dlžrnk, spolu uzavrel! pisomnu Zmluvu o úvere č

500/34112021 (ďalej len "Úverová zmluva"), na základe ktorej Záložný ventel' ako venteľ poskytol
Dlžnikovi úver v celkovej výške tstmy 3 452 000,00 EUR a Dlžník ako dlžník sa zaviazal predmetný
uver spolu s príslušenstvom špecifikovanyrn v Úverovej zmluve za podmienok v nich dojednanych
Záložnému venteľovi vrátiť, a zároveň

Zmluvné strany majú záujem akékoľvek a všetky pohl'adávky Záložného ventel'a VOČI Dlžníkovi, ktoré
vzmkh, resp kedykol'vek v budúcnosti vzmknú z predmetnej Úverovej zmluvy alebo v SÚVislosti s
touto Záložnou zmluvou, zabezpečiť záložným právom podl'a tejto Záložnej zmluvy, azároveň
Záložca súhlasí so znadením záložného práva podľa tejto Záložnej zmluvy,
sa Zmluvne strany dohodli na nasledovnom znení Záložnej zmluvy
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Článok l.

Definície a výklad

Definície POjmy uvedené v tejto Záložnej zmluve veľkým začiatočným plSluenom maju pre učely tejto

Záložnej 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 d

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

plnej výške, resp kedy zamkne Záložné pravo z meho dôvodu uvedeného vzákone

Maximálna suma zabezpečenej Istiny znamená najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa Zabezpečená

pohľadávka zabezpečuje, a to sumu vo výške 4 487 600,00 EUR

Nehnutel'nosti (označované aj ako Záloh) znamenajú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú vo výlučnom

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

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

Oznámeme o výkone znamená písomné oznámeme o začatí výkonu Záložného pláva adresovanc

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

ktorom Záložny venteľ oznamuje

(a) začatie výkonu Záložného práva, a

(b) spôsob výkonu Záložného práva

Úverová zmluva znamená písomnú zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru vo výške

3 452 000,00 EUR, číslo zmluvy 500/341/2021, uzavretú medzi Záložným venteľom ako venteľom a

Dlžníkom ako dlžníkom, a to aj v znení všetkých jeJ príloh a prípadných budúcich dodatkov

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

podmienené peňažné pohľadávky Záložného venteľa VOČi Dlžníkovi spolu s príslušenstvom a všetkými

súčasťarru, s najvyššou hodnotou zabezpečovanej istmy vo výške 4 487 600,00 EUR, ktoré existujú

a/alebo vzmknú

a) na základe Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo v súvislosti s mrm,

b) na základe plnenia závazkov z Úverovej zmluvy a/alebo tejto Záložnej zmluvy,

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

d) v dôsledku odstúpenia od Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo Ich výpovede,

e) v dôsledku zámku závazkov vyplývajúcich z Úverovej zmluvy a/alebo tejto Záložnej zmluvy mým

spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním,

f) na základe bezdôvodného obohatenia Dlžníka, ktoré vzniklo pn plnení zo strany Založného

venteľa bez právneho dôvodu, z neplatného právneho úkonu alebo z právneho dôvodu ktory

odpadol,

g) z titulu nároku na nahradu škody vzniknutej v súvislosti s neplatnou Úverovou zmluvou a/alebo

touto Záložnou zmluvou,

h) pn alebo v súvislosti s výkonom Záložného práva zriadeného touto Záložnouzmluvou,

l) na základe alebo v súvislosti s akoukoľvek budúcou zmenou alebo nahrademm Úverovej zmluvy

a/alebo tejto Záložnej zmluvy alebo právnych vzťahov rurru založených, a

J) na základe posúdenia právneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zámku

ktorejkoľvek z vyššie uvedených pohľadávok, ako odporovateľného právneho úkonu VOli

Záložnému venteľovi,
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ako aj akékoľvek mé peňažné pohl'adávky spolu s puslušenstvom, ktoré Záložný venteľ nadobudne VOČI Dlžníkov:

V budúcnosti z akéhokol'vek mého titulu odhšného od Úverovej zmluvy

Pre účely vylúčenia pochybností sú Zabezpečenými pohľadávkarm melen pohl'adávky, vo vzťahu ku ktorým

Je Založný ventel' samostatným ventel'om, ale aj spoločné a nerozdielne pohľadávky

Zabezpečená pohľadávka znamená ktorákol'vek zo Zabezpečenych pohl'adavok.

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

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

alebo postúpením (lepo), akékoľvek mé dispozičné právo alebo právo na

konkurznom alebo exekučnom konaní, ako dJ akúkol'vck mú zmluvu

akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok
Záložné právo znamená záložné právo v prospech Záložného venteľa podľa ustanovení § 151 a a nasl

prednostné uspokojenie v

alebo dojednanie podľa

Občianskeho zákonníka znadené touto Záložnou zmluvou

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

Záložca Je vlastník Nehnuteľnosti, na ktorých sa zriaďuje založné právo v prospech Záložneho

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

Dlžník, ktorý nadobúda 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 akékol'vek Ich budúce dodatky a doplnky

c) Ak bude Záložnému ventel'ovi uhradená úhrada na základe tejto Záložnej zmluvy, resp Úverovej
zmluvy, napadnutá v konaní o odporovaní právnych úkonov v prípade konkurzu na majetok osoby

(resp Jeho reštrukturalizácie), ktorá JU uhradila alebo oprávnenosť vyplatema tejto sumy bude

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

nebude považovať za neodvolatel'ne splatenú

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

peňažné pohľadávky Záložného venteľa VOČI Dlžnikovi, ktoré Je Dlžník povinný podl'a ostatných
ustanovení tejto Záložnej zmluvy zaplatiť Pre účely definovania Zabezpečenej pohl'adávky sa za

Zabezpečenú pohl'adavku považuje aj pohl'adávka, ktorej zodpovedá povinnosť Dlžrnka uhradiť

Založnému venteľovi všetky náklady, ktoré vzmkh Záložnemu veriteľovi na základe Úverovej zmluvy

a/alebo tejto Záložnej zmluvy, alebo v súvislosti s 111ml

e) Nadpisy častí, článkov a príloh budú slúžiť výlučne pre uľahčenie onentácie a pn výklade Záložnej
zmluvy sa nepoužijú Rovnako nebudú výklad Založnej zmluvy nijako ovplyvňovať zvyraznema textu

v jednothvých 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 množnorn čísle a morn v gramanckorn 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 ll.

NehnuteľnostI

Založca je vlastmkorn nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na hste vlastníctva č. 4705
katastrálne územie Veľká Bytča obec Bytča, okres Bytča a to

Spoluvlastnícke podiely:

- Založca Je výlučným vlastníkom v podieh 111 k celku

Stavby:

- Druh stavby Bytový dom, pOpIS stavby Bytový dom C-SO 01 , číslo súpisné 1952 postavený na parc reg CKN
č 3155/235

- Druh stavby Bytový dom, popis stavby Bytový dom D-SO 02 , čislo súpisné 1953 postavený na parc reg CKN
č 3155/236

Pozemky:

-parc reg CKN č 3155/235, Zastavané plochy a nádvona o výmere 921 m2
-parc reg CKN č 3155/236, Zastavané plochy a nádvona o výmere 921 m2
-parc reg CKN č 3155/212, Zastavané plochy a nádvona o výmere 4706 m2

ČASŤ C ŤARCHY

V-1543/2020-Zmluva o zriadeni záložného práva k nehnuteľnosu číslo 000514A1CORP/2020 - pre záložného
veliteľa UmCredit Bank Czech Republic and Slovakia a s, Želetavská 1525/1,14092 Praha -l-Mtchle. Česká repubhka,
IČO 64948 242 Predmetom zálohu je pozemok-parc CKN č 3155/212,3155/235,3155/236 a rozostavaná stavba-SO
01- rozostavany bytový dom C-44 na parc CKN č 3155/235 a SO Ol-rozostavany bytový dom D-44 na parc CKN
č 3 I 55/236,vklad povolený dňa 26 lO 2020-718/2020, 227/2021, (zapis geometnckého plánu č 6/202 l-parc CKN
č 3155/212 zapísana v novom stave ako parc CKN č 3155/212 a 3155/253)-531/2021
Znaderue vecného bremena patnace určitej osobe spočívajúce v práve uloženia a prevádzkovama inžuuerskej siete NN
podzemného vederua a pnznama ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a spočívajúce v prave vstupu
a vjazdu vozidiel z dôvodu udržby, opráv a rekonštrukcie inžimerskych sieti na pozemku registra C KN parcelné číslo

3155/212, ostatná plocha o výmere 5706 m2 v rozsahu uvedenom v geometnckom pláne č 50763989-150/2020 \
prospech Stredoslovenska distribučná, a s, IČO 36442151, Pn Rajčianke 2927/8, 01047 ŽIlIna, SR na základe v-
309/2021-Zmluva o znadení vecného bremena v prospech tretej osoby, vklad povolený dňa 09 03 2021-207/2021,
(zápis geornetnckého plánu č 6/2021-parc CKN č 3155/212 zapisana v novom stave ako parc CKN č 3155/212 a
3155/253)-531/2021

Článok III.

Znadenie a vznik záložného práva

Záložca bezpodmienečne a neodvolateľne zriaďuje podľa ustanovení ~ 151a a nasl Občianskeho

zákonníka záložne právo k Nehnuteľnostiam vo svojom vlastníctve uvedené v článku Il

Záložnej zmluvy v prospech Záložného venteľa, ktorý toto právo pnjíma, a to na zabezpečenie

nadneho a včasného zaplatenra Zabezpečených pohľadávok Záložného ventel'a VOČI Dlžníkovi
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2 Záložné právo k Nehnuteľnostiam sa bude zapisovať tak, že Záložca, resp Dlžník, Je povmný 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

nehnuteľnosti a zabezpečiť Jeho zápis v katastn nehnutel'ností

3 Záložné právo k Nehnuteľnostiam vzrnká Záložnému verrteľovi zápisom v katastn

na Okresnom úrade Bytča o povolení vkladu záložného práva

nehnuteľnosti

Článok IV.
Závazné vyhlásenia

Vyhlásema

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

zmluvy, je pravdrve v deň uzavretia tejto Záložnej zmluvy

2 Ventel' s nárokom na oddelené uspokolel1le

V súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, Záložné právo zabezpečí Záložnému verrtcľovi

postavenie venteľa s právom na oddelené uspokojenie vo vzťahu k Nchnuteľnostíam tak, ako je

taký zabezpečený ventel' definovaný v § 28 zákona Č 7/2005 Z z o konkurze a reštruktuializacn a

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

Zabezpečených pohl'adávok s príslušenstvom

3 Odporovatel'nosť

Záložné právo k Nehnuteľnosnam me je takej povahy, aby bolo (alebo mohlo byt') vyhlásené za

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

pnpade vyhlásenia konkurzu na majetok Záložcu (resp Jeho reštrukturalizácie) alebo mak

4 Vylúčeme dommenky nakladama v bežnom obchodnom styku

Žiadne nakladanie Záložcu s Nehnuteľnosťami me je a am nebude možne považovať za jej prevod v

bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podmkama Záložcu vo význame podl'a § 151 h

ods 3 Občianskeho zákonníka

5 Plávo na výkon Záložného práva

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

predstavuje bezpodmienečné, neodvolatel'né a absolútne právo Založného venteľa

(a) vykonať Záložné právo predajom Nehnutel'ností alebo ktorejkoľvek Ich časti v súlade

podmienkami tejto Záložnej zmluvy, a

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

súlade s touto Záložnou zmluvou na splatenie Zabezpečených pohľadávok

6 Pllvatny výkon Záložného práva

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

rnžšre, takéto Záložné právo je a bude vykonateľné bez toho, aby bolo potrebné Žiadať o akykoľvek
rozsudok, predbežné opatrenie, schválerue, súhlas alebo povolenie akehokoľvek sudneho,

výkonného alebo mého orgánu Slovenskej republiky alebo orgánu mého štátu, alebo o schválenie,
súhlas alebo povolenie Záložcu alebo jeho orgánu alebo akejkoľvek mej osoby, k výkonu

Záložného prava Založca výslovne a neodvolatel'ne vyhlasuje, že k výkonu záložného práva v

súlade s článkom VII me je potrebný am žiadny súhlas

Strana 5/14



SFRB 

7 Nehnuteľnosti

Záložca a Dlžník ďalej vyhlasujú Záložnému ventcľovi, že

(a) Nehnutel'nosti 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 jedmýrn a výlučným vlastníkom Nehnuteľností o vel'kosti podielu 1/1 kcelku

Nehnuteľnosti nezaťažujú ŽIadne Zabezpečenia, me sú predmetom Zabezpečerua am ŽIadneho

práva tretích osôb (vrátane práva na základe zmluvy o budúcej zmluve, predkupneho prava

alebo akéhokoľvek mého práva, ktore by obmedzova lo voľné užívame, prevod Nehnuteľností

a nakladanie s Nehnuteľnosťami), s výnimkou Zabezpečenia znadeného na základe tejto

Záložnej zmluvy, a tiež s vymmkou záložného práva špecifíkovaného v článku II tejto

záložnej zmluvy

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

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

súvislosti so zriaďovaním Záložného práva k Nehnuteľnostiam a ohodnocovaním hodnoty a

kvahty Záložného práva a Zálohu,

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

(e) Neprebieha am nehrozí ŽIaden spor alebo konanie (vratane súdneho, rozhodcovskeho,

exekučného, správneho, konkurzného alebo reštrukturalizačného, ozdravného režimu arn

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

za nasledok, podstatnú nepnazruvú zmenu Nehnuteľností

(f) Na nakladanie majetkom Záložcu, ktorý Je v prípade Dlžníka majetkom

obce/mesta/samosprávneho kraja, ktorý predstavuje Záloh v zmysle tejto Záložnej zmluvy, má

udelené všetky a akékoľvek súhlasy, vyhlasema a toto jeho piávo me je mčim obmedzene,

nezaniklo a trvá

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

tejto Záložnej zmluvy objaví akákoľvek právna a/alebo faktická vada Zálohu, resp dôjde k znrženiu

hodnoty Zabezpečenia, poskytnú Záložca a Dlžruk Záložnému veriteľovi akúkoľvek a všetku
súčinnosť na "dozabezpečeme" Zabezpečovaných pohľadávok najma, ale me výlučne, znadenim

ďalšieho záložného práva, resp obdobného Pláva k uiérnu majetku Založcu a/alebo Dlžmka, a to

najneskôr do desiatich (10) dní plynúcich odo dňa doručenia výzvy Záložného venteľa Záložcom

a/alebo Dlžníkovt , obsahom podľa tohto bodu Záložnej zmluvy Pre účely vylúčenia všetkých

pochybností, nedoručenie výzvy Záložného venteľa Záložcom a/alebo Dlžníkovi obsahom podľa

tejto Záložnej zmluvy, nemá za následok zámk povinnosn Záložcov a Dlžníka "dozabezpečlt"

Zabezpečovanú pohľadávku spôsobom podľa tejto Záložnej zmluvy

9 Zopakovame vyhlásel1l

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

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

zmluvy

(b) Má sa za to, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa písmena (a) tohto bodu tohto článku

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

pravdivé, pnčom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovanra
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10 Vyhlásenia Záložcu a Dlžníka podľa tohto článku Záložnej zmluvy, ako aj podľa ďalších ustanoveni

tejto Záložnej zmluvy, sa netýkajú skutočností, ktoré vyplývaju z verejných zápISOV o

Nehnuteľnostiach uvedených v katastn nehnuteľností pred uzavretím tejto Záložnej zmluvy

Článok V.
Použme a nakladame s Nehnuteľnosťami

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

poskytnutý z prostnedkov štátneho rozpočtu SR a Zmluvne strany majú povmnosť dodržiavať

ustanoventa zákona č 523/2004 Z z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a

doplnení mektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č 374/2014 Z

pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov

z O

2 Záložca, resp Dlžník sa zavazuje, že (l) Nehnuteľnosti, am Ich časť, nescudzí, S výrumkou prípadu

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

znadrť ďalšie Zabezpečenie, (111) nezaťaží a nedovolí Ich (am Ich časť) zat'ažit' žiadnym právom

tretej osoby, (iv) mak nezaťaží Nehnuteľnosti alebo Ich časť, (v) neznadi predkupné právo v

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

časť žiadnej mc] tretej osobe, s výmmkou nájomnej zmluvy podľa čl IX Úverovej zmluvy, pokiaľ

sú Nehnuteľnosťarm nájomné byty, (vu) am nijako mak neobmedzí svoje právo držať, nakladať

alebo užívať Nehnuteľnosti

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

Zálohu, ktorý je vo vlastmctve Záložcu na Dlžníka prechádzajú bez ďalšieho všetky prava

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

postaverna Záložcu

4 Vznik Záložneho práva v prospech Záložneho venteľa s postavením prednostného založneho

ventel'a v zmysle § 151ma ods 3 Občianskeho zákonníka preukáže Záložca, resp Dlžník

Záložnému vcrtteľovi doručením VÝPISOV z listu vlastníctva s povoleným vkladom Záložného práva

v prospech Záložného venteľa, me staršieho ako 30 dní Iba v prípade, ak Záložný venteľ nemôže

získať z technickych dôvodov VÝPIS z informačného systému katastra nehnuteľností do 5

pracovných dní od zaslania požiadavky na získame tohto VÝPISU v zmysle § l ods 6 zákona č
177/2018 Z z proti byrokracu V takom prípade Záložný venteľ vyzve Záložcu na predloženie

takého VÝPISU z listu vlastníctva a Záložca Je povmný zaslať taký výpis z listu vlastníctva

Záložnému venteľovi v lehote 14 dní od doruč ema výzvy

Záložca a Dlžník sú povmní sa o Záloh riadne

poškodenie alebo mé znehodnotenie Zálohu sa

vlastné náklady

5 starať a chráruť ho pred zmčenim Prípadne

zavazuju bez zbytočného odkladu odstrániť na

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

mohol zhoršrť na ujmu Záložneho venteľa, najma čo by mohlo sťažiť, Čl znemožniť celkom

alebo sčasti vykonanie oprávnení Záložného ventel'a na uspokojenie zo Zálohu podl'a tejto

Záložnej zmluvy

Záložca a DJžl11k môžu používať Nehnuteľnosti obvyklym spôsobom (za

Záložnej zmluve), pnčom sa zdržia akéhokol'vek konania, ktoré

7 podmienok

by mohlo

stanovených v

znlžrť hodnotu

Nehnuteľností, s výnimkou bežného opotrebovarna
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8 Záložca a Dlžník sa zavazujú, že ak Záloh alebo jeho časť stratí na cene, vrátane prípadov, ak sa

zniči, poškodí sa, zamkne alebo bude vyvlastnený, okamžite oznámia túto skutočnosť Záložnému

venteľovi a zavazujú sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Záložnému venteľovi nahradne

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

pohľadávky kleslo, znížilo sa alebo zaniklo v dôsledku me ktorej zo skutočností uvedených v prvej vete tohto

bodu tohto článku Záložnej zmluvy

9 Záložca a Dlžník sa zavazujú, že počas platnosti a účmnosn tejto Záložnej zmluvy nezmenia

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa, účel vecí, ktoré tvona Záloh,
na ktorý sú určené, osobitne aj podľa územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo
mého rozhodnutia alebo mého opatrerua 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 01/2021 vyhotovenom znalcom
Moravčík dňa 19 4 2021 Je vo výške 7 210 000,00 €

Ing Tomáš

Článok VII.

Výkon Záložného práva

Záložca a Dlžník súhlasia a potvrdzujú, že

(a) Záložné právo sa stane vykonateľným, a

(b) Záložny venteľ môže začať vykonávať Záložné právo k Nehnuteľnostiam,

ak Dlžník nesplní Zabezpečenú pohľadávku alebo Jej časť nadne a včas, tj dostane sa do

omeškania s úhradou Zabezpečenej pohľadávky alebo Jej časti

2 Záložný venteľ má právo

Záložného Pláva

3 Po tom, ako sa Záložné piávo stane vykonateľným a po tom, ako bude doručené Oznámenie o

na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom

výkone, môže Záložný venteľ podľa svojho vlastného uváženia, avšak v súlade s

(a) podmienkami tejto Záložnej zmluvy, a

(b) tými ustanoveruarm S ISI a a nasl Občianskeho zákonníka, ktoré sú kogentné,

predať Nehnuteľnosti alebo Ich časť ktorejkoľvek osobe Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že

Nehnuteľnosti alebo Ich časť budú pn výkone Záložného práva Záložným venteľom pnontne

predávané na dražbe a až v prípade, ak sa Nehnuteľnosti alebo Ich časť nepodarí predať fOIIDOU

dražby (pn čom Je postačujúce konanie len Jednej neúspešnej dražby), Je Záložný venteľ oprávnený

podľa vlastného uvažerna zmemť spôsob výkonu Záložného práva a predať Nehnuteľnosti alebo Ich

časť aj mým spôsobom, t j najma v t ámci priameho predaja

4 Záložný venteľ má právo prevziať všetok výťažok z predaja Nehnuteľností alebo Ich častí a použiť
ho na sumy splatné vo vzťahu k Zabezpečeným pohľadávkam, a to podľa poradia (avšak bez toho,

aby boh dotknuté práva Záložného venteľa získať akýkoľvek nedoplatok od Záložcu, resp Dlžníka

mým spôsobom) uspokojovarua v zmysle nasledujúcej vety Záložný venteľ použije

prostnedky získané výťažkom z predaja Zálohu na uhradenie splatných

pohľad avok Ak bude súčasne splatných viac Zabezpečených pohľadávok, Je na voľnom uváženi

všetky peňažné

Zabezpečených
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Záložného veliteľa určenie poradia pre uspokojerue týchto pohľadávok z výťažku, Záložca a Dlžník

týmto výslovne súhlasia s uvedeným 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 pnmeranému spôsobu výkonu Záložného

práva, ktorý je plne v súlade so zásadami poctivého obchodného styku

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

sa doručí Oznámenie o výkone Záložného práva, na základe výzvy Záložného venteľa alebo mcj

mm splnomocnenej osoby, spnstuprua bez zbytočneho odkladu Nehnuteľnosti alebo Ich časť

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

7 Záložca a Dlžník týmto potvrdzujú, že

(a) všetky oprávnenia Záložného venteľa, týkajuce sa podmienok predaja Zálohu, sa považuju za

súčasť zákonnej plnej mOCI, ktorú má Záložný venteľ ohl'adom predaja Nehnuteľností podľa ~

15 l m ods 6 Občianskeho zákonníka,

(b) pn predaji Nehnuteľností má Záložný venteľ výhradné a neobmedzené voľne prevoditeľné

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

nehnutel'ností, alebo akejkoľvek inej osobe v súvislosti s Nehnuteľnosťami, a to tak platne a

učinne, ako keby neto pokyny dával alebo ukony uskutočňoval sám Záložca alebo Dlžník, a

(c) Záložný ventel' môže postúprť svoju zákonnú plnú moc, podl'a svojho vlastného uváženia,
úplne alebo Čiastočne, na akúkoľvek tretiu osobu

Záložca a Dlžník výslovne súhlasia a potvrdzujú, že v prípade, ak bude Záložný venteľ pu výkone

Záložného práva podl'a článku VII (Výkon Záložného práva) postupovať podl'a článku vn odsek 3

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

Záložnej zmluv)' a v súlade s platnými právnymi predpismi, bude platiť nevyvránteľná domnienka.

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

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

bude Založný venteľ dodržiavať nasledovné pravidlá

(l) Záložný venteľ môže v prípade, ak sa Nehnuteľnosti alebo Ich časť nepodarí predať

formou dražby, predať Nehnuteľnosti alebo Ich časti podľa svojho vlastného uvážerua
akejkoľvek vybratej osobe prostredníctvom pnameho predaja alebo mak,

(u) kúpna cena Nehnutel'ností alebo Ich častí môže byt' Vyjadrená v cudzej mene, ak bude

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

pohľadávky, Záložný venteľ vykoná konverziu týchto prostnedkov

Zabezpečenej pohľadávky, a to až do výšky potrebnej na zaplaterue
pohľadavky,

(iu) podmienka splatnosti pre platbu kupnej ceny Nehnuteľností môže byt' určená alebo

Zabezpečenej

do meny

Zabezpečenej

dohodnutá Založným venteľom podľa svojho vlastného uváženia,
(IV) miesto a čas predaja určí Záložný venteľ podľa svojho vlastného uváženia,
(v) Záložný venteľ sa bude USilovať o dosiahnutie predaja Nehnuteľností alebo Ich častí za

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

porovnateľných aktív za porovnatel'ných podrmenok v tom Istom čase a na tom Istom

mieste, na ktorom sa budú predávať Nehnuteľnosti alebo Ich časti

(b) Bez toho, aby sa to dotklo mých práv Záložného venteľa podl'a tejto Záložnej zmluvy, Záložny
ventel' zvolí predaj Nehnuteľností na dražbe namiesto predaja Nehnutel'ností podľa odseku (a)

vyššie predtým, než začne vykonávať Záložné právo spôsobom podľa odseku (a) vyššie, avšak

k vykonu Záložneho práva spôsobom podl'a odseku (a) vyššie môže pnstúpiť, ak bude

neúspešná prvá dražba bez potreby jej opakovania, Záložný ventel' tiež môže zvoliť predal

Nehnuteľností na dražbe aj po tom, ako začal vykonávať Záložné právo podl'a odseku (a)
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vyssie za podmienky, že o zmene spôsobu výkonu Záložného práva bude mformovať Založcu

a Dlžníka

9 Záložca a Dlžník podľa § 50 Občianskeho zákonníka potvrdzujú v prospech akejkoľvek osoby,

ktorá nadobudne od Záložného ventel'a Nehnuteľnosti, že

(a) táto osoba me Je v súvislost! s nadobudnutím Nehnuteľností povinná zisťovať žiadne

ustanoverua am podmienky tejto Záložnej zmluvy ohľadom oprávnenia Záložného veriteľa

predať Nehnuteľnosti (vrátane podmienok tykajúcich sa sumy kupnej ceny), a

(b) táto osoba Je oprávnená spoľahnúť sa na predpoklad, že Záložný venteľ Je plne oprávnený

vykonať predaj spôsobom, ktorým sa vykonáva, a previesť vlastníctvo na túto osobu za

podmienok, ktore sú dohodnuté medzi touto osobou a Záložnym venteľom

10 Záložný veriteľ súhlasí s tým, že účinnosť predaja Nehnuteľností nenastane skôr než po polnoci

stredoeurópskeho času 3D-teho dňa nasledujúceho po neskoršom z nasledujúcich dní

(a) deň, kedy Založca a Dlžník dostanú Oznámenie o výkone, alebo

(b) deň, kedy bude začatie výkonu Záložného prava vyznačene v katastri nehnuteľnosti,

pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na kratšej lehote po tom, ako Záložca a Dlžník dostanú

Oznámenie o výkone

Výkonom Záložného práva v prospech
venteľovi žiadne povinnosn VOČI tretím osobám,
Dlžník na základe akýchkoľvek právnych úkonov

II Záložného venteľa
ku ktorým bol

nevznikajú Záložnému
zaviazaný Záložca alebo

Článok VIII.

Ostatné ustanovenia

Záložný venteľ sa zavazuje mfonnovať Záložcu a Dlžníka

(a) o všetkých podstatných uskutočnených krokoch v rámci výkonu Záložného práva a o stave

výkonu Záložného práva, a to raz za šesťdesiat (60) pracovných dní,

(b) po skončení výkonu Záložného práva o výnosoch dosiahnutých výkonom Záložného práva a o

použití tychto výnosov Záložným venteľom, a to patnástich (15) pracovných dní od skončenia

výkonu Záložneho práva

2 Záložca a Dlžník sú povmní na svoje vlastné náklady

(a) uskutočniť každý úkon, ktorý bude potrebný a vyžadovan Ý Záložnym venteľorn na vzmk,

trvanie alebo ochranu záujmu Záložného venteľa podľa alebo v súvislosti s touto Záložnou

zmluvou, a to najma (ale melen) v súvrslosu s výkonom Záložného práva a Zabezpečenia

podľa tejto Záložnej zmluvy,

(b) podpísať akúkoľvek zmluvu, dokument a uskutočmť akékoľvek mé úkony potrebné na

platnosť a účinnosť tejto Záložnej zmluvy alebo pre výkon akýchkoľvek práv Záložného

venteľa podľa tejto Záložnej zmluvy,

(c) zabezpečiť prístup k Nehnuteľnostiam pre Záložného veriteľa a tretiu stranu určenú Záložným

venteľom na vykonanie prehliadky Jej stavu a iných posudení, ktoré sú dôležité pre Záložného

venteľa

3 Záložné právo znadené podľa tejto Záložnej zmluvy me Je a nebude nijako dotknuté Žiadnym mým

Zabezpečením am žiadnymt mýrru právami, ktoré Záložný veriteľ v súčasnosti má alebo následne

bude mať, a ktoré zabezpečujú alebo budú zabezpečovať Zabezpečenú pohľadavku
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4 Záložca a Dlžník sa zaväzujú, že Záloh bude po celé obdobie platnosti a účmnosti tejto

Záložnej zmluvy poistený v súlade s Úverovou zmluvou, budú riadne a včas platiť poistne a

poistné plnenie bude vinkulované v prospech Záložného ventel'a

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

zmluvy

V prípade

poskytnúť

6 výkonu Záložného

všetku potrebnú

práva odpredajom Zálohu

súčmnosť tak, aby boh

sa Záložca a Dlžník zaväzujú

uspokojené oprávnené záujmy

7

Záložného ventel'a

Záložný ventel' nebude zodpovedný za ŽIadnu škodu (vrátane škody,

akýchkol'vek zmien v devízových kurzoch), ktorá môže nastať

zamýšl'aného vykonu, opomenutia alebo neuplatnerua ktoréhokol'vek

ktorá vznikne následkom

nasledkom

z Jeho

výkonu

prav podl'a

alebo

tejto
Záložnej zmluvy

8 V prípade, ak Založca, Dlžník poruší akúkol'vek z povmnosti uvedených v čl III ods 2, čl IV ods

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

pričom nárok Záložného venteľa na náhradu škody v celom rozsahu tým me Je dotknutý

9 Všetky zmeny týkajúce sa Záložcu, Dlžníka a Nehnutel'ností (predovšetkým zrušenie a/alebo zámk

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

údajov o Záložcovi alebo Dlžrukovi uvedených v záhlaví Záložnej zmluvy, uskutočnenie zvyšema

alebo znižerna základného rmania Záložcu, zmena právnej formy, zmena spoločníkov/akcionárov

Záložcu, zmeny súvisiace s Nehnutel'nosťami, poistnou zmluvou), sú Záložca a Dlžník povmní

vopred písomne oznámiť Záložnému venteľovi

10 Záložný ventel' nesrme zverejniť tre skutočnosti, ktoré tvona obchodné a prevádzkové tajomstvo

Záložcu

II Zmluvné strany sa dohodh, že v prípade zmeny v osobe Záložcu alebo ak by došlo k Jeho

rozdeleniu na viacero samostatných subjektov, sú títo povmní v

písomne o tom Záložného ventel'a mformovať

12 Záložca je povinný oznármť Záložnému veuteľovi, ktorý subjekt v prípade rozdelenia, zmeny

takom prípade vopred

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

13 Zmluvné strany sa dohodh, že v prípade ak bude Záložný ventel' nútený uplatniť výkon založného

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 Záložný
veriteľ právo uplatniť SVOJ nárok VOČI ktorémukol'vek nástupníckemu subjektu

Článok IX.

Zánik Záložného práva

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

skutočností

(l) skončila Doba zabezpečerna,

(ll) v celom rozsahu zamkla Zabezpečená pohľadávka, vrátane príslušenstva a všetkých Jej súčastí,

(ni) Záložný veriteľ vystaví písomné potvrdenie s uradne osvedčenym podpisom o vzdaní sa

Záložného práva vo vzťahu k Nehnuteľnostiam,

(IV) Nehnuteľnosti prestanú existovať,

(v) z mých dôvodov uvedených v platnom právnom predpise Slovenskej republiky
Strana II /14



SFRB 

2 Záložný venteľ Je povmný poskytnúť Záložcovi alebo Dlžníkovi písomný dokument, ktorý bude

potvrdzovať zámk Záložného práva k Nehnuteľnostiam alebo niektorej Ich časti, a to bezodkladne
po písomnej žiadosti Záložcu alebo Dlžníka, avšak me skôr, ako dôjde k niektorej zo skutočností

uvedených v bode l tohto článku Záložnej zmluvy Záložný venteľ Je povmný poskytnúť Záložcovi
alebo Dlžnikovi včas ďalšiu súčmnosť potrebnú pre zabezpečenie čo najskoršieho

Záložného práva z katastra nehnuteľností Záložca alebo Dlžník sú povmní podať žiadosť

Záložného práva z katastra nehnutel'ností bezodkladne po pnjatí potvrdenia o zámku

pláva

3 V súlade s § 151 md ods 2 a 3 Občianskeho zákonníka, po zámku Záložného práva sa vykona

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

venteľ Je povmny podať písomnú Žiadosť o výmaz Založneho práva z katastra nehnuteľností bez

zbytočného odkladu po zámku Záložneho práva Žiadosť o vymaz Záložného práva z katastra

vymazu

o výmaz

Záložného

nehnuteľností sú oprávnení podať aj Záložca alebo Dlžník, pričom predmetnú žiadosť sú povmní

doložiť písomnym potvrdením o zámku Záložného práva vystaveným Záložným venteľom podľa

bodu (2) tohto článku Záložnej zmluvy

4 Záložca a Dlžník súhlasia s tým, že v prípade akýchkoľvek pochybností o čase zámku akejkoľvek
Zabezpečenej pohľadávky bude písomné potvrdenie vystavené Záložným venteľom nezvratným a
konečným dôkazom o čase zámku a splnenia akéhokoľvek takejto Zabezpečenej pohľadávky

ČlánokX.

Záverečné ustanovenia

Pláva a povinnosti z tejto Záložnej zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu/ov Záložcu a

Dlžníka

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

platobné podmienky a podmienky splatnosti na základe Úverovej zmluvy

3 Táto Záložná zmluva sa riadi platnými a účrnnýrm všeobecné závaznyrru právnymi predpismi

Slovenskej republiky, najma, ale me výlučne, Občianskym zákonníkom, zákonom č 182/l993 Z z

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

4 Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Záložnej zmluvy, Zmluvné strany Sd

dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej

repubhky, ktore me je kogentné, je výslovne vylúčene v rozsahu, v ktorom by jeho použttie mohlo

meruť (čiastočne alebo úplne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Záložnej zmluvy

5 Pre odstránenie pochybnosti platí, že všetky ostatné prava Založneho venteľa podľa ktoréhokoľvek
právneho predpisu alebo Úverovej zmluvy ostávajú zachované

6 Táto Záložná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami, ktorý je

uvedený v závere tejto Záložnej zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dm Jej zverejnenia v

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej repubhky podľa § 47a odseku l

Občianskeho zákonníka v nadvaznosti na ust § Sa 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 vecnopiávne

účinky tejto Zmluvy nastávajú až právoplatnosťou rozhodnutia príslušného okresného úradu

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

venteľa
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7 Túto Záložnú zmluvu možno meruť, doplňať alebo zrušrť výlučne písomnou dohodou Zmluvných

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

rovnopis pie každú Zmluvnú stranu a dva rovnopisy pre kataster nehnutel'ností Návrh na vklad

Záložného práva do katastra nehnutel'ností podá Záložca, resp Dlžník, resp Záložný ventel' za

podmienok podl'a tejto Záložnej zmluvy

8 Ak Je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Záložnej zmluvy neplatné, neúčmné alebo

nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účmnosť alebo vykonatel'nosť ostatných ustanovení

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

nahradiť dohodou ustanoveme neplatné, neúčmné alebo nevykonateľné novým ustanovemrn

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

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

zodpovedajúca právna úprava Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej

repubhky

9 Táto Záložná zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohl'adne Jej predmetu,

pnčorn ako taká, nahrádza všetky predchádzajúce ústne a/alebo písomné dohovory Zmluvnych strán

ohľadne všetkých otázok dotýkajúcich sa predmetu Záložnej zmluvy

10 Všetku korešpondenciu (okrem bežných oznámení podl'a vlastnej úvahy Záložného venteľa), ktorá

Je adresovaná Záložcovi a/alebo Dlžníkovi, Záložny ventel' zasiela poštou, a to doporučenou

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

alalebo Dlžník neprevezmu zásielku z akehokol'vek dôvodu, uloží JU doručovateľ na pošte a

adresata o tom vhodným spôsobom upovedomí Ak SI Záložca ala lebo Dlžník zásielku v odbemej

lehote od uloženia nevyzdvihnú, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň doruč ema, aj keď

sa Záložca a/alebo Dlžník o uložení nedozvedeh

II V prípade, ak korešpondencia nemusí byt' doručovaná Záložcovi alalebo Dlžníkovi v hstmnej

podobe, Záložný ventel' JU bude doručovať do elekuomckej schránky (e-schránky) Záložcu a/alebo

Dlžníka cez Ústredný portál 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-schránke
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12 Zmluvné strany vyhlasujú, že SI text tejto Záložnej zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, a že tento Vyjadruje Ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pnpájaju

V Bratislave dňa v dňa

Záložný ventcľ: Záložca:

Mgr Tomáš Nehéz
Odbor správy a nadenia úverov

Ing. Michal Gapa, konateľ spoločnosti

Dlžník:

Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
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