
Zá|oŽná zmluva č. 7 |an t 4l2a09
uzavretá podl'a ustanovení $ 151a a nasl. občianskeho zákonníka

Í. Zá|ožnÝ verite|,z
názov.. Štátny fond rozvoja bývania
miesto sídla: Lamačská cesta č.8. 833 04 Bratislava 37
IČo: 31749 542
zastúpený: Ing' IJubomírom Bošanským, riaditeťom ŠFRB, ktorého zastupuje podťa

poverenia JUDr. František Chamula

a

2. ZáIožcaz obec Jakubany
v zastúpení: PhDr. Jozef Dufala' starosta obce
so sídlom: 065 12 Jakubany č. 555
IČo: 00329924
DIC: 2020698559
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a's., pobočka Poprad
ě. ú.: 34028I|00215600

Zm|uvné strany sa dohodli na uzavretí zmluvy o zriadení zá|ožnébo ptáva na zák|ade
zmluvy ě' 7101714l20a9 za nasledovných podmienok.

Clánok I

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie zá|oŽného práva na nehnutel'nosti vedené na liste
vlastníctva č' 3339, katastrálne územie Jakubany, Správa katastra Stará Lubovňa, ktorých
výlučným vlastníkom je zá\ožca v podieli 1/1 k celku a to:

1) Býový dom číslo súpisrré 666 postavený na parc. registra CKN č.2676/41
/Popis stavby: 16 bj. blokA/

2) parc. registra CKN ě.2676141, zast. plochy a nádvoria o výmere 369 m2.

Článok II

1' Zá\oŽca dáva do zálohy nehnuteťnosti vo svojom vlastníctve uvedené v Clánku I.
azriad,u1e k nim zá|ažné právo veriteťa, ktorý toto právo prijíma.
2. Záložca berie na vedomie, Že posky'tnutý úver bol z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
a verite]' ď1 zá|ožca majú povinnosť dodržiavat' ustanovenia zákona NR SR 523 l 04 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení novie|, zákon NR SR 278 l 93 Z.z, v znení nor,iel o správe
majetku štátu.
3. Bez vopred udeleného písomného súhlasu nesmie zá\ožca predmet záložného práva
zat,ažit, inými ťarchami, scudziť, zriadit, zá|ožné prár'o v prospech iných subjektov a pod.
4. Zá|ožcaje povinný v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka $ 151a anasl.
zabezpečit, po celý čas trvania zá|ožného právapostavenie prednostného veriteťa.



Clánok III

Hodnota nehnutel'ností podťa konečnej faktury je 93 i 72O,12 € sk.

Clánok IV

1. Podl'a zmluvy 7|0l71412009 veriteť poskytol zá|oŽcovi úver vo r,"ýške 648 628,00 € a
nenávratný príspevok vo výške 2 960.00 € ' ZáloŽnéprávo je zriadenéna sl|lnl| 651 588, 00 €.
2. Zá|ožné právo vznlká povolením vkladu záIožného ptáva v prospech veritel'a
príslušnou Správou katastra'

Článok V

1. Pre prípad' ak záIožca sa dostane do omeškania so zaplatením najmenej 3 splátok bez
toho, aby vopred upovedomll záložného veriteťa, sa zmluvné strany dohodli, že zá|ožný
veriteť umoŽní v dodatočnej lehote 30. kalendárnych dní od termínu poslednej splátky na
zák|ade výzvy vyrovnat' dlžnú sumu. V tomto prípade sa nebudú uplatňovat' sankcie.
2. V prípade, ak v tejto dohodnutej lehote - písomná výzva - nebude dlŽná suma
vyrovnaná má záložný veritel' právo uplatnit' výkon zá\ožného práva na uspokojenie svojich
práv a nárokov.
3. Pri uplatnení výkonu zá|ožného práva veriteť si bude počínat' tak, aby nevznikla
zbyočná škoda na majetku povinného zá|ožcu. Veritel' má právo na úhradu účelne
vynaloŽených nákladov spoj ených s realizác iou zá|oŽného práva.
4. Zá|ožca týmto splnomocňuje veriteťa, aby pri splnení podmienok na výkon zá|ožného
práva odpredajom nehnuteťnosti tak konal v jeho mene a na jeho účet.
5. Výkonom zá|oŽného práva v prospech veriteťa nevznikajú veritel'ovi žiadne
povinnosti voči tretím osobám' ku ktorým bol zaviazaný zá|oŽca na základe akýchkol,vek
právnych úkonov.
6. Zá|ožcaje povinný po dobu trvania zá\ožného práva zabezpečiť. aby zá|ožný veritel'
mal v evidencii územne príslušnej správy katastra na základe záloŽnej zmluvy postavenie
prednostného veritel'a v súlade s ustanovením $ 151 ma odst'3 občianskeho zákonníka.

Článok VI

V prípade výkonu zá|ožného práva odpredajom predmetu zálohu zá|ožný dlŽník sa
zavázýe poskynút'všetku potrebnú súčinnosť k odpredaju zá|ohu tak, aby boli uspokojené
oprávnené záujmy záložného veritel'a a súčasne aby boli chránené aj tie oprávnené záujrny
zá\ožcu, ktoré by mohli bý'nevhodným postupom poškodené.



Clánok VII

1. V prípade výkonu zá|oŽného ptáva veriteť bude postupovat' v súlade s platnou
legislatívou. Cena pre uplatnenie zá|ožného práva je stanovená rozdíelom medzi poskýnutým
úverom * sankcia + ušlý úrok ako je dohodnuté vo vyššie uvedenej úverovej zmluve
a odpočítajú sa uhradené splátky.
2. Zá|ožný veritef nesmie zverejnit' tie skutočnosti' ktoré tvoria ekonomické
a pt ev ádzkové taj omstvo .

Clánok VIII

V prípade odpredaja predmetu zá|ohu sa v prvom rade uspokojí pohťadávka zá|ožného
veriteťa a zostávajuci rozdiel medzi prrjmom z predaja a uvedenou pohťadávkou po
odpočítaní všetkých ekonomickýclr oprávnených nákladov, správnych poplatkov' dane
z prevodu nehnuteťnosti, v termíne do 15 dní po obdrŽaní na svoj učet zá|oŽný veritel'
poukáŽe záLožcovi.

Článok IX

1. ZáIožný veriteť sa zavázuje, že v prípade výkonu záIožného pr.áva formou odpredaja
btrde postupovat' starostlivosťou riadneho hospodára a to tak, aby čo najmenej poškodil
záujmy zá|ožcu.
2' ZáIožca je povinný bez zbytočného odkladu, najviac však do 5 pracovných dní
oznámit, veritel'ovi všetky skutočnosti, ktoré majuvzt,ah kpredmetu zmluvy. Predovšetkým,
ak by nadobudlo právoplatnost'exekučné zá|ožné právo, práva poisťovní, účelovýclr ťondov
a pod.

Clánok X

1' Zmluvné strany sa dohodli, Že v pripade ak by došlo k Zmene v osobe zá|oŽcu, a|ebo
by došlo k rozdeleniu na viacero samostatných subjektov, zá|ožcaje povinný v takom prípade
najrreskór pri podaní návrhu nazápis zmien písomne o tom informovat, záIožného veriteťa.
2. Zá|oŽcaje povinný oznámiÍ,, ktorý subjekt v prípade rozdelenia, Zmeny foriem, alebo
iné právne nástupníctvo ptevzal závázok z uverovej zmluvy'
3. ZmLuvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zá|ožný veritel'nútený uplatniť
výkon záIožného ptáva akoukoťvek formou a nebude určený subjekt, ktorý prevzal závázok
z uvedenej zm|uvy, záIožný veriteť má právo uplatnit' svoj nárok voči ktorémukol'vek
nástupníckemu subjektu.

ČHnok XI

ZmIuvné strany prehlasujú, Že potrebný právny úkon urobili slobodne, váŽne, bez
nátlaku a bez toho, aby pre niektorú zo strán vznikla zvlášt, nevýhodná situácia. Zm|uve
porozumeli, prečítali si ju a na znak súhlasu túto podpisujú.
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Clánok XII

Učinky tejto Zmluvy nastúpia povolením vkladu do katastra nehnuteťností vedeného
Správou katastra Stará Lubovňa. Zm|uvné strany prehlasujú, že sú svojimi zmluvnými
prejavmi víazané do právoplatnosti rozhodnutia, ktorym Je účirrnost žabznej z^Iuvy
podmienená.

Poplatky spojené so zriadením záIožného práva znáša zá|ožca'

Bratislava, dňa Jakubany, dňa |4,0L.201I

zá|ožný veritef
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