
Zá|ožná zm|uva č. 405 l7 23 l 2011 uzavretá podl'a
ustanovení $ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka

/uviesť čIslo aluvy o poskýnutí podpory z ČIánku lll/

|. ZáložnÝ veritel'z
rlázoY: Štritny fond rozvoja býania
miesto sídla: Lamačská cesta č.8' 833 04 Bratislava 37
IČo: 31749 542
zast.| Ing. Lubomírom Bošanským, riaditeťom ŠFRB, ktorého zasfupuje podl'a

poverenia JUDÍ. Zuzana Krchňavá

t
2.zíložca| obec SELICE

v zasfupení: Igor MANDÁK - starosta obc€
so sídlom: 925 72 Selíce, Sov. armády č. l131
IČo; 0030615l
DIČ: 2o21o24o38
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Šaťa
č. ú.: l'7623-|32/0200

zmlultrré strany sa dohodli na uzavÍetí zmluly o zriadení záIožného práva na aíklade
7roj.luw ě. 405 /723/201 1 za nasledowých podmienok.

článok I

1. Predmetom tejto zmluvy je ziadeúe ziložnéhg práva na nebauteťnosti vedené na liste
vlastníctva č. 1145 katastrrilne uzemie Šók, spláva katasta Šal'a, ktorých \^ýlučným vlastníkom
je aáložca v podieli 1/1 k celku a to:
ď Kultúrny dom, číslo súpisné 913, postav€ná na paÍc. Íeg. cKN č. 803/14 ,
b/ parc. Ieg. cKN ě. 803/14 , zast. plochy a nádvoria o qýmere 880 m'?.

článok II

l. Z ložca dáva do zrílohy nehnuteťnosti vo svojom vlasfuÍctve uvedené v Čliínku I.
a zriad'uje k nim záoŽné právo veritel'a, ktor'ý toto ptáYo prijíma.
2. Ziiožca berie na vedomie, že poslgtnuý úver bol z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
a veriteť aj ziložca mají povinnosť dodržiavať ustanovenia zíkona NR SR 523 l 04 Z'z.
o rozpočtouých pravidlách v znení noviel, zríkon NR SR 278 / 93 Z.z. v zneli noviel o správe
majetku štáfu.
3. Bez vopred udeleného písomného súhlasu nesmie záIožca pÍedmat zá|ožného práva zatažíť
inými ťarchami, scudziť' ziaďiť založft právo v prospech iných subjektov a pod.
4. Ziložca je povinný v sulade s ustanoveniami občianskeho zákonníka $ 151a a nasl.
zabezpeěíť po celý čas trvania zíložného pníYa postavenie plednostného veriteťa.



čHnok III

Hodnota nehnuteťností podl'a znaleckého posudku ě. 5/2olr je 347 oo0,oo €.

članok IV

l. Podťa zm|ttvy 405/123/201l veriteť poskýol záložcovi úver vo ýške 257 21t''15 €.
Z,éložné ptétvo je aiadené na rozsah 1,3 násobku posk1.tnutého úveru t. j. 334 375,28 €.2. ZáIožné ptávo vzniká povolením vkladu záložného práva v práspech veritel'a príslušnou
správou katastm.

článok v

1. Pre prípad, ak zÁložca sa dostaÍle do omeškania so zaplatením najmenej 3 splátok bez
toho, aby vopred upovedomil áložného veriteť4 sa zmluvné strany rlohoáli, že'záIoiný veitet
umožní v dodatočnej lehote 30' kalendámych dní od termínu poslednej splátky na zÁklide ýzvy
r1rovnať dlžnú sumu. v tomto prípade sa nebudú uplatňovať sankcie'2. V pípade, ak v tejto dohodnutej lehote - písomlá v'ýzva - nebude dlžná surna vwovnaná
m^zÁloŽný venÍeť pÍávo uplatniť ýkon zíloŽného práva na uspokojeníe svojich práu u n,írokou.3. Pri uplatnení ýkonu áloŽného pláva Yeritel'si bude počínať tak, abý nevznikla zbytočná
škoda na majetku povinného zíložcu. Veritel'má pnívo na úůradu účelne q.rraložených nríkladov
spojených s realiáciou áložného pnáva.
4. ZáIožca nhnto splnomocňuje veriteť4 aby pri splnení podmienok na ýkon záložného
práva odpredajom nelnuteťnosti tak konď vjeho mene a najeho úěet.
5. Výkonom zíložného práva v prospech Yeriteťa nevznikajú veriteťovi žiadne povinnosti
voči tÍetím osobiim' ku ktorým bol zaviazartý záložca la záÚ.lade akýchkoťvek právnych úkonov.6. Z'aložra je povinný po dobu trvana záložnébo práva zabezpeě\ť, aby aíložný veriteť mal
v evidencii územne príslušnej spÍály katasfua na základe zÁložnej zm|uvy postavenie
prednostrrého veritel'a v súlade s ustanovením $ 15l ma odst.3 oběianskeho zíkonníka.

čhnok vI

V prípade ýkonu zrílozného práva odpredajom predmetu zálohu zríúožný dlžník sa
zaviizuje poskynúť všetku potrebnú súčinrrosť k odpredaju zálohu tak, aby boli uspokojené
oprávnené záujmy zéůožného Yeritel'a a súčasne aby boli cbrránené aj tie oprávnené áujmy
áložcu, ktoré by mohli bl nevhodným postupom poškodené.

čhnok vII

l. V prípade výkonu zíložného práva veritel' bude postupovať v súlade s platnou
legislatívou. cena pre uplatnenie záložného pláva je stanovená 

'o"di"lo- 
medzí poskyhutým

úvelom + santcia + ušlý urok akoje dohodnuté vo vyššie uvedenej úverovej zrntuve a oapoeitajri
sa uhradené splátky.

2. Záiožný ven.*r lesmie zverejniť tie skutočnosti, ktoré tvoria ekonomické a prevádzkové
tajomstuo.



čHnok \TII

V prípade odpredaja predmetu zďohu sa v prvom rade uspokojí potrl'adávka zÁIožného
veriteťa a zostiívajúci rozdiel medzi príjmom z predaja a uvedenou poňl'udáuko. po odpočítaní
všethých ekonomic\ých oprávnených nríkladov, správnych poplatkov, dane z prevodu
nehnutel'nosti, v termíne do 15 dní po obdržaní na svoj účet záIožný viritel' poukriže ztíloŽcovi.

čLínok Ix

l. Zéložný ve'i,.r sa zavá'uje, že y prípade ýkonu záložného práva formou odpredaja bude
postupovať starostlivosťou riadneho hospodára a to tak, aby čo najmenej postoal zaujmy
za|oŽcu.
2. ZéloŽca je povinrý bez zbýočného odkladu, najviac však do 5 pracovných dní oznIímiť
Yeritel'ovi všetky skutočnosti, ktoré majú vďah k predmetu zmlury. Predovšetk:ým, ď by
nadobudlo pnívoplatr:rosť exekučné zíložné právo, práva poisťornrí' účeloých fondov á pod.

čbnok x
l. Zmluvné strarry sa dohodli, že v prípade ak by došlo k zmene v osobe zéložcu' alebo by
došlo k rozdeleniu na viacero samostatných subjektov' zéložca je povinný v takom prípade
najneskÓr pri podaní návrhu na ápis zmien písomne o tom iďormovať záložného veriteťá.2- Záložca je povinný omámit',. ktoý subjekt v prípade rozdelenia, zmeny foriem, alebo iné
pní\"ne nástupníctvo prevza| zÁviizok z úverovej zmluly.
3. Zmlur'né strany sa dohodli, že v pripade ak bude záložný veriteť nútený uplatrriť ýkon
ztí1oŽného práva akoukol'vek formou a nebude určený subjekt, ktory prevzal závuók z uvedenej
zmluvy, založný veriter má právo uplatniť svoj niírok voči ktorémukol'vek nástupníckemu
subjektu.

článok xI

Zmluvné straÍry prehlasujú, Že potrebný právny úkon urobili slobodne, viížne, bez nátlaku
a bez toho, aby pre niektoru zo striín vznikla zvlášť ner."ýhodná situácia. Zmluve porozumeli,
prečítali si ju a na znak sÍůlasu túto podpisujú.

čhnok xII

Úein_ty tdo zmluly nastupia povolením vkladu do katastra nebnutel'ností vedeného
správou katasra Sďa. Zrr u!'né sbany prehlasujú, Že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané do
pÍávoplatnosti roáodnuti4 ktorým je úěinnosť zríoŽnej zmluvy podmienená. šúčasne súhlasia
so zverejnením tejto zrrluly.



Popl8tky spojené 9o zliadenirn áložného práva znáša záložca.
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