Kúpna zmluva

uzavretá podľa ust.

€

588 a nasl. Občianskeho zákonníka

a
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
uzavretá podľa ust. š 151b a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

predávajúci a záložný veriteľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

so sídlom Predmestská 71, 010 83 Žilina.
IČO: 00 169 048.
DIČ: 2020449277, IČ DPH : SK2020449277
v mene spoločnosti konajú spoločne : Ing. Zita Bógová. predsedníčka predstavenstva a Ing. Katarína
Trizuliakovz'n podpredsedníčka predstavenstva.
spoločnost'je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. v oddiel Dr. vložka č. 53/L,
bankové spojenie — IBAN: SK72 0200 0000 0000 001 I 2432, VS: 31591
( ďalej len ., Predávajúci " alebo „Záložný veriteľ “ v príslušnom gramatickum tvare)
a

kupujúci a záložca
Obec Zbyňov

so sídlom 013 19 Zbyňov 19/1
IČO: 00321788, DIČ: 2020637135.
v mene koná Mgr. Marián Miškovský. starosta obce
(

ďalej len „ Kupujúci “ alebo ..Záložca "

v príslušnom

grumalickom tvare)

Preambula
Zmluvné strany súhlasným prejavom vôle uzatvárajú súčasne Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva
predmetu kúpy zvlastnictva Predávajúceho do vlastníctva Kupujúceho aláložnú zmluvu, ktorou
Kupujúci ako Záložca, zriadi záložné právo kpredmetu kúpy. vprospech Predávajúceho ako
Záložného veriteľa, na zabezpečenie zaplatenia časti kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy stým. že
Kúpna zmluva a Záložná zmluva sú spísané na jednej listine a na ich základe bude podaný návrh na
vklad vlastníckeho práva v prospech Záložcu a návrh na vklad záložného práva v prospech Záložného
veriteľa. do katastra nehnuteľnosti.
_ČLÁNOK 1
KUPNA ZMLUVA
I.
Predmet kúpnej zmluvy
]. Predávajúci vyhlasuje. že vcelosti vlastní nehnuteľnosť v katastrálnom území Zbyňov. stavbu
súpisné číslo 136, popis stavby: Nákupné stredisko. postavenú na pozemku parcelné číslo 457/3.
Stavba súp č. 136 je zapísaná vkatastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina. katastrálnom
odbore, na liste vlastníctva čislo 710 vedenom pre okres Žilina, obec Zbyňov, katastrálne územie
Zbyňov.
1.1.1. Právny vzťah kpozemku parcele číslo 457/3, na ktorej leží stavba súp. č. 136. vkat. úz.
Zbyňov. nie je evidovaný na liste vlastníctva. Tento pozemok nie je predmetom kúpnej zmluvy.
1.

1.

2. Nákupné stredisko, stavba
súpisné číslo 136,

je murovaný objekt postavený ako objekt
priestormi. Objekt má dve nadzemné podlažia s
nebytovými priestormi a je štandardne
vybavený. Jedná sa o nákupné stredisko — budova
obchod,
s nebytovými

pre

a na

tento účel sa využíva.

aspoločných zariadenia stavby súpisné číslo 136 pripadajúcich
na jednotlivé nebytové priestory
v dome a výpočet všeobecnej
hodnoty nebytových priestorov v dome
s príslušenstvom,

4. V stavbe súpisné číslo 136je pät"
nebytových priestorov
a) nebytový priestor číslo 1, na prízemí domu, 1.
v
vchode, ktorý pozostáva 2 miestností číslo 100,
101.102,103.104.105,107,108.109.110,]11,112,113,114a115, ocelkovej výmere
podlahovej
plochy 317,15 mi, s podielom priestoru na
spoločných častiach azariadeniach stavby súp. č. 136
veľkosti
o
31715/84605,
1.

:

b) nebytový priestor číslo 2, na prízemí
domu, v ]. vchode, ktorý pozostáva 2 miestností
číslo 116
a 117, o celkovej výmere podlahovej plochy
2994 m3, s
a zariadeniach stavby súp. č. 136 o veľkosti 2994/84605 podielom priestoru na spoločných častiach

c) nebytovy' priestor číslo 3, na prízemí domu, 1.
v
vchode, ktorý pozostáva z miestnosti číslo 118,
o celkovej výmere podlahovej plochy 9,52 m2.
s podielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach stavby súp. č. 136 o velkosti
952/84605
d) nebytový priestor číslo 4, na prízemí domu, 1.
v
vchode, ktorý pozostáva 7. miestností číslo 120,
121, 122, 123. 125 a 126,
ocelkovej výmere podlahovej plochy 41.45 m3. spodielom
priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach stavby sup. č. 136 veľkosti
o
4145/84605
e) nebytový priestor číslo 5. na 1. podlaží domu, v 1.
vchode, ktorý pozostáva 2 miestností číslo 200,
201, 202, 203, 204, 205. 206. 207. 208, 210.
211. 212. 213 a 215, ocelkovej výmere
podlahovej
plochy 447,99 m3, spodielom priestoru na
spoločných častiach azariadeniach stavby súp. č. 136
o veľkosti 44799/84605.
1. 5.

Spoločnými časťami domu podľa ust. 5 2 ods. 4
Zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov sú najmä zaklady domu, strecha.
chodby, obvodové múry. priečelia, vchody,
schodištia,
povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé
nosné konštrukcie.
1.5.1. Spoločnými časťami domu
(priestormi) v objekte sú: na prízemí nakladacia
rampa. v znaleckom
posudku označená číslom 106, chodba + výt'ah.
označené číslom 19, ako aj schodíšte č. [. označené
číslom 124, a na poschodí objektu sú to: chodba +
výťah. označené číslom 209 a schodište, označené
číslom 214.
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l. 6. Spoločnými zariadeniami domu
podľa ust. 5 2 ods. 5 Zákona o vlastníctve
bytov a nebytových
priestorov sú najmä výťahy. hromozvody,
komíny. vodovodné, teplonosné. kanalizačné, elektrické.
plynové a telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú
umiestnené mimo objektu a slúžia výlučne tomuto
objektu.
Celková podlahová plocha nebytových
priestorov v dome je 846,05 m1.
1. 8. Predmetom
prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy
je nebytovy priestor číslo 4 s príslušenstvom na prízemí stavby. ktorý pozostáva 2 miestností
číslo 120, 121. 122, 123. 125 a 126, o
celkovej
výmere podlahovej plochy 41,45 m;, s
podielom priestoru na spoločných častiach
azariadeniach
stavby súp. č. 136 o veľkosti 4145/84605 a nebytový
priestor čislo 5 s príslušenstvom. nachádzajúci
sa
na 1. poschodí stavby, ktorý pozostáva 2 miestností
číslo 200, 201, 202, 203, 204. 205, 206,
207, 208,
210, 211, 212, 213 a 215, o celkovej
výmere podlahovej plochy 447,99 m2, s podielom
priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach stavby súp. č. 136
o veľkosti 44799/84605
1. 7.

.

9. Vo vlastníctve Predávajúceho zostávajú nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí stavby
súp. č. 136, nebytový priestor číslo 1 s prislušenstvom, pozostávajúci zmiestností č. 100, 101. 102,
103. 104. 105, 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114 3115 ocelkovej výmere podlahovej plochy
317,15 ml, s podielom priestoru na spoločných častiach a zariadeniach stavby súp. č. 136 o veľkosti
31715/84605. nebytový priestor číslo 2 s príslušenstvom. pozostávajúci 2 miestností: č. 116 a 117
o celkovej výmere podlahovej plochy 29,94 m3, s podielom priestoru na spoločných častiach
azariadeniach stavby súp. č. 136 o veľkosti 2994/84605 a nebytový priestor č. 3 s príslušenstvom,
pozostávajúci zmiestnosti č. 118 ovýmerc podlahovej plochy 9.52 m2. spodielom priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach stavby súp. č. 136 o veľkosti 952/84605.
1.

II.
Kúpna zmluva
l. Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu do vlastníctva nebytové priestory
spríslušenstvom, nachádzajúce sa v stavbe Nákupného strediska súpisné číslo 136, postavenej na
pozemku parcelné čislo 457/3, v katastrálnom území a obcí Zbyňov opísané v Znaleckom posudku č.
1535 —9/20 zo dňa 30. 04. 2020, vyhotovenom spolocnostou TlP- konzultačná agentúra. spol.s r.o. so
sídlom v Žiline:
a) nebytový priestor číslo 4 s príslušenstvom. na prízemí domu. v 1. vchode, pozostávajúci 2
miestností čislo 120, 121. 122. 123, 125 a 126. ocelkovej výmere podlahovej plochy 41,45 m3
a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby Nákupného strediska súp.
č. 136, o veľkosti 4145/84605. za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5.000,00 Eur( slovom
päťtisíc eur),
b) nebytový priestor číslo 5 sprislušenstvom, na 1. podlaží domu. v 1. vchode. pozostávajúci z
miestností číslo 200, 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207, 208, 210, 211. 212, 213 a 215, o celkovej
výmere podlahovej plochy 447.99 m2 apodiel priestoru na spoločných častiach aspoločných
zariadeniach stavby Nákupného strediska súp. č. 136 o veľkosti 44799/84605. za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 65.000 Eur ( slovom šest'desiatpät'tisíc), za ktorú kúpnu cenu kupujúci
predávané nebytové priestory s príslušenstvom kupuje.
2.

:

:

2. 2. Kúpu nebytových priestorov opísaných v ods.

tohto bodu zmluvy, do majetku Obce Zbyňov,
schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Zbyňov na zasadnutí dňa 02.10.2020. Uznesením číslo
39/2020.
1

111.

Stav predmetu kúpy
3.1. Predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy tak, ako stoji a leží. Kupujúci prehlasuje, že stav
predmetu kúpy mu je známy z osobnej ohliadky vykonanej na mieste samom a v tomto predmet kúpy
kupuje.
IV.
Kúpna cena, splatnosť a platobné podmienky, záložné právo

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatit Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spolu vo výške 70. 000,- €
(slovom. sedemdesiattisíc eur). bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB, a. s., IBAN. SK
72 0200 0000 0000 001 2432 VS: 31591 v dohodnutých splátkach a lehote splatnosti takto.
a) prvá splátka kúpnej ceny vo výške 20000.00 € je splatná 15. decembra 2020,
b) druhá splátka kúpnej ceny vo výške 20000.00 €je splatná 30. septembra 2021.
c) tretia splátka kúpnej ceny vo výške 30.000,00 € je splatná 30. septembra 2022.
1

4. 2. Zmluvné strany sa dohodli. že Kupujúci ako Záložca zriadi záložné právo na predmet tejto
Kúpnej zmluvy. v prospech Predávajúceho ako Záložného veriteľa, na zabezpečenie zaplatenia druhej
a tretej splátky kúpnej ceny s tým. že Záložná zmluva bude uzavretá súčasne s touto Kúpnou zmluvou.
4. 3. Predávajúci a Kupujúci súhlasne vyhlasujú, že súhlasia s výškou kúpnej ceny, platobnými
podmienkami a zriadením záložného práva tak, ako je uvedené v ods. 4.2. tohto bodu Kúpnej zmluvy.
4. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade. ak Kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu riadne
a včas, ani po následnom dodatočnom písomnom upozornení a určení dodatočnej lehoty na zaplatenie,
má Predávajúci právo uspokojiť pohľadávku po lehote splatnosti (kúpnej ceny ) výkonom záložného
práva, spôsobom dohodnutým v Záložnej zmluve.

V.

Vyhlásenia zmluvných strán
nárokov
reštitučných
konaní,
súdnych
nie
predmetom
je
5. 1. Predávajúci vyhlasuje, že Predmet kúpy
Predávajúceho
vlastnícke
právo
konania
a
exekučného
a dedičských nárokov, nie je predmetom
nebolo akýmkoľvek spôsobom spochybnená.
že
5. 2. Predávajúci prehlasuje a zaručuje Kupujúcemu,
uzatvoriť
a plniť túto Kúpnu
podpísať,
aspôsobilý
&) Predávajúci je v plnom rozsahu oprávnený
stanovených
podmienok
za
Kupujúceho
vlastníctva
do
zmluvu, predať a previesť Predmet zmluvy
žiaden súhlas,
nepotrebuje
Predávajúci
zmluvy
Kúpnej
tejto
uzatvorenie
touto kúpnou zmluvou. Na
vlastníctva nie je
prevod
orgánov,
alebo
iných
správnych
schválenie alebo povolenie od štátnych,
nijako obmedzený.
titul
nadobúdaci
aplatný
riadny
amá
Predmetu kúpy
b) Predávajúci je oprávneným vlastníkom
z tejto zmluvy.
plnenie
mať
na
mohli
vplyv
ktoré
by
informácie,
žiadne
k Predmetu kúpy, nezamlčal
ťarchami, vecnými
žiadnymi
zaťažený
nie
je
zmluvy
tejto
c) Predmet prevodu vlastníctva podľa
tretích osôb.
právami
ani
inými
obmedzeniami
prevodu.
bremenami,
prevody práv, opcie, iné
zabezpečovacie
zriadené
neboli
vlastníctva
d) Vo vzťahu k predmetu prevodu
alebo podnájomné zmluvy,
nájomné
zmluve,
budúcej
o
žiadne
zmluvy
uživacie práva, neboli uzavreté
záznam alebo poznámku.
nebol podaný žiaden návrh na vklad, návrh na podnet,
imanentných súčastí, najmä právo
jeho
všetkých
avýkon
zmluvy
e) Vlastnícke právo kpredmetu
dohodou
vzťahom,
zmluvným
žiadnym
obmedzené
nie
je
predmet tejto zmluvy užívať a prevádzať,
či v ústnej alebo pisomnej podobe.
osobe,
voči
tretej
vyhlásením
alebo jednostranným
v ods. 5.2.
uvedených
niektoré
vyhlásení
z
ak
sa
by
5,3. Zmluvné strany sa dohodli. že v prípade,
od tejto kúpnej
odstúpiť
právo
má
Kupujúci
ako
nepravdivé,
tohto bodu Kúpnej zmluvy ukázalo
zmluvnej strane sa
druhej
od
zmluvy
odstúpenia
Doručenim
zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny.
sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu
atýmto
povinný
Predáva'úci
je
že
tým,
od
s
počiatku
zmluva ruší
od zmluvy, na účet určený
odstúpenia
doručenia
dňa
odo
dní
30
do
lehote
cenu v
:

zaplatenú kúpnu
Kupujúcim.

Vl.
Osobitné dojednania zmluvných strán
v lehote do 31.12.2020.
kúpy
predmet
odovzdať
Kupujúcemu
6. 1. Predávajúci sa zaväzuje
odovzdávací a preberací protokol, pre
spišu
zmluvné
strany
kúpy
O odovzdaní a prevzatí predmetu
technický stav predmetu kúpy
bude
opísaný
ktorom
v
rovnopíse,
každú zmluvnú stranu vjednom
a zistené vady.
úpravách
ostavebných
informovať
včas
budú
vzájomne
že
sa
6. 2. Zmluvné strany sa dohodli,
stavbe súp. č. 136 a zaväzujú sa
vlastnia
v
ktoré
priestorov,
nebytových
a postupoch rekonštrukcie
sú. č. 136
domu
zariadení
spoločných
častí
a
dohodnúť na postupe v prípade zhodnotenia spoločných
strán.
tak, aby tieto boli v spoločnom záujme oboch zmluvných
strán poruší podmienky
zmluvných
niektorá
zo
že
že
prípade.
v
dohodli.
6. 3. Zmluvné strany sa
či
upozornenia
bez
predchádzajúceho
do
zásah
objektu
dohodnuté v tejto zmluve a vykoná nevhodný
vznikne škoda,je
povinností
takéhoto
porušenia
dôsledku
v
ktorej
druhou
stranou,
odsúhlasenie tohto
od zmluvnej strany,
vyčíslení
jej
škody
spôsobenej
po
náhradu
poškodená strana oprávnená požadovať
,
ktorá škodu spôsobila.
do 31.07.2021 zabezpečí
termíne
v
náklady
vlastné
si
na
že
Kupujúci
6. 4. Zmluvné strany sa dohodli,
samostatné vykurovanie predmetu
tiež
vody,
a
plynu
energie,
elektrickej
samostatné merače spotreby
osadenia svojich
aspôsob
miesto
sPredávajúcim
odsúhlasiť
kúpy. Kupujúci sa zaväzuje vopred
ktoré zostávajú vo vlastníctve
užívaní
priestorov,
pri
neboli
prekážkou
samostatných meračov tak, aby
Predávajúceho.
vždy spoločne, na
vecou
spoločnou
so
hospodárení
rozhodovať
o
6. 5. Zmluvné strany sa zaväzujú
spoločnej veci vzájomne sa
užívaní
pri
povinnosti
a
práva
vykonávať
základe vzájomnej dohody a
ich vlastníckych a užívacích práv.
obmedzeniu
výkonu
k
nedochádzalo
rešpektujúc, aby

VII.
Platnosť a účinnosť zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom. kedy bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
7. 2. Zmluvné strany berú na vedomie. že s poukazom na ustanovenie & 473 ods. 1/ zákona č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), v spojení s ustanovením & Sa ods. 1/ zák. č.
21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, táto Kúpna zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.
Zmluvné strany berú na vedomie. že v prípade, ak zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od
uzavretia zmluvy. podľa ust. % 47a ods. 4/ Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo.
7.

1.

VIII.
Záverečné ustanovenia, zápis do katastra nehnuteľnosti
8. 1. Zmluvné strany sú obsahom tejto zmluvy viazané až do splnenia všetkých dojednaných
podmienok a povolenia vkladu vlastníckeho prava do katastra nehnuteľností príslušným okresným
úradom, zaväzujú sa dohodnuté podmienky nemeniť.
8. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky súvisiace s prevodom vlastníctva bude platiť Kupujúci.
8. 3. Zmluvné strany súhlasne prejavujú vôľu, aby Okresný úrad Žilina. katastrálny odbor. vykonal na
základe tejto Kúpnej zmluvy. po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. zápis o zmene
vlastníckeho práva na list vlastníctva vedený pre okres Žilina, obec Zbyňov a katastrálne územie
Zbyňov takto
časť A LV :
Majetková podstata
stavba súp. č 136 postavená na pozemku parcele číslo 45 7/3, popis slavby : Nákupné
stredisko
časť B LV :
Nebytové priestory
1. vchod
1, prízemie, nebytový priestor číslo
pozostávajúci 1 miestností číslo 100, 101. 102. 103.
104.105,107.108,109,110.111.112.113.114 a115
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu : 3 17 | 5/84605
Účastník právneho vzťahu :
COOP Jednota Žilina. spotrebné družstvo. Predmestská 71. 010 83 Žilina. SR
Spoluvlastnicky podiel 1/1
2. vchod : 1, prízemie. nebytový priestor číslo 2 pozostávajúci 2 miestností čislo 116,1 17
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu : 2994/84605
Účastník právneho vzťahu :
COOP Jednota Žilina. spotrebné družstvo, Predmestská 71. 010 83 Žilina. SR
Spoluvlastnícky podiel 1/1
3. vchod : 1, prízemie, nebytový priestor číslo 3 pozostávajúci 1 miestností číslo 18
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu : 952/84605
Účastník právneho vzťahu :
COOP Jednota Žilina. spotrebné družstvo. Predmestská 71, 010 83 Žilina. SR
Spoluvlastnicky podiel : |/1
4. vchod 1, prízemie. nebytový priestor číslo 4 pozostávajúci zmíestnosti číslo 120. 121. 122. 123,
:

:

1

:

.:!

:

1

125 a 126

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
Učasmík právneho vzťahu :
Obec Zbyňov, 013 19 Zbyňov 19/1, SR

:

4145/84605
Spoluvlastnicky podiel

5. vchod 1, 1. n. p.. nebytový

:

1/1

priestor číslo 5 pozostávajúci 2 miestností číslo 200. 201, 202. 203.
204. 205, 206, 207. 208, 210, 211. 212, 213 a 215
44799/84605
lfodiel priestoru na spoločných častiach a miadeniach domu
Učastník právneho vzťahu :
Obec Zbyňov. 013 19 Zbyňov 19/1. SR
Spoluvlastnícky podiel : 1/1.
:

ČLÁNOK : _ ,
,
ZMLUVA o ZRIADENI ZALOZNEHO PRAVA
[X.
Úvodné ustanovenia, predmet zálohu
Záložca (v kúpnej zmluve označení ako Predávajúci
a Kupujúci). v nadväznosti na dohodu uvedenú v Preambule a ustanovení ods. 4. 2. bodu 1V. Kúpnej
zmluvy. uzatvárajú Záložnú zmluvu za nasledovného obsahu a podmienok.
9. l. Zmluvné strany, Záložný veriteľ a

azáložca uzatvorili Kúpnu zmluvu (článok 1) o prevode vlastníckeho práva
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe Nákupného strediska súpisné číslo 136, postavenej
na pozemku parcelné číslo 457/3 v katastrálnom území obcí Zbyňov:
a) nebytového priestoru číslo 4 s príslušenstvom na prízemí stavby, ktorý pozostáva 2 miestností
číslo 120. 121. 122, 123. 125 a 126, ocelkovej výmere podlahovej plochy 41.45 m2. s podielom
priestoru na spoločných častiach azariadeniach stavby sup. č. 136 oveľkosti 4145/84605. za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5.000,00 Eur ( slovom : päťtisíc eur),
b) nebytového priestoru číslo 5 sprislušenstvom, nachádzajúci sa na 1. poschodí stavby, ktorý
pozostáva 1 miestností číslo 200, 201. 202, 203, 204, 205, 206, 207. 208. 210. 211, 212. 213 a 215.
ocelkovej výmere podlahovej plochy 447,99 m3, spodielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach stavby súp. č. 136 o veľkosti 44799/84605. za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 65000.00 Eur ( slovom : šest'desiatpät'tisíc eur).
9. 2. Záložný veriteľ

9. 3. Zálohom pre účel Záložnej zmluvy je predmet Kúpnej zmluvy opísaný v ods. 9. 2. tejto zmluvy.
9. 4, Zmluvné strany sa v Kúpnej zmluve dohodli na splatnosti kúpnej ceny spolu vo výške 70.000,- €
(slovom: sedemdesiattísíc eur ), v dohodnutých splátkách a lehote splatnosti tak. že:
a) prvá splátka kúpnej ceny vo výške 20.000,00 €je splatná 15. decembra 2020, pred podaním návrhu
na vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho/Záložcu. do katastra nehnuteľnosti. táto splátka
kúpnej ceny nieje zabezpečená záložným právom
bj druhá splátka kúpnej ceny vo výške 20000.00 € je splatná 30. septembra 2021 , po vklade
vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho/Zúložcu do katastra nehnuteľnosti,
c) tretia splátka kúpnej ceny vo výške 30.000. 00 € je splatná 30. septembru 2022. po vklade
vlastníckeho práva v prospech Kupzq'úceho/Záložcu do katastra nehnuteľnosti.

Na základe platnej uzavretej Kúpnej zmluvy ( článok 1) vzniká Záložnému veritel'ovi peňažná
pohľadávka voči Záložcovi, splatná v budúcnosti. ato pohľadávka na zaplatenie druhej a tretej splátky
kúpnej ceny spolu v hodnote 50.000 Eur, vo vzťahu ku ktorej si záložný veriteľ želá, aby jej
zaplatenie a uspokojenie bolo ubezpečená zriadením záložného práva podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
9. 5.

("

9. 6. Záložca so zriadením záložného práva podľa tejto zmluvy súhlasí. Zriadenie záložného práva
v prospech Záložného veriteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Zbyňov/Záložcu,
dňa
02.10.2020. Uznesením číslo 39/2020.
X.

Zriadenie a vznik záložného práva
Záložca touto zmluvou zriaďuje záložné právo na predmet zálohu opísaný článku 2. v ods. 9.2.
bodu 1X. Záložnej zmluvy. v prospech Záložného veriteľa, na zabezpečenie pohľadávky Záložného
veriteľa vo výške 50000.00 €, slovom: pät'desiattisic eur( najvyššia hodnota istiny. do ktorej sa
pohľadávka zabezpečuje). ktorej právnym základom ktorej je právo Záložného veriteľa na zaplatenie
druhej a tretej splátky kúpnej ceny za predaj predmetu zálohu Záložcovi. podľa Kúpnej zmluvy, ktorá
je spísaná v článku na tejto listine.
10. 2. Záložný veriteľ vyhlasuje. že záložné právo prijima.
10. 3. Záložné právo k Zálohu (nebytovým priestorom) vzniká v zmysle ustanovenia & lSle ods. 2
Občianskeho zákonníka zápisom v katastri nehnuteľností.
10. 1.

1

XI.
Vyhlásenia záložcu, práva a povinnosti Záložcu

&

Záložného veriteľa

1]. ]. Záložca vyhlasuje. že ku dňu podpisu tejto zmluvy na zálohu neviaznu žiadne ťarchy.
obmedzenia a ani iné právne povinnosti.
ll. 2. Záložné právo predstavuje nepodmienené, neodvolateľné a absolútne právo Záložného veriteľa
vykonať toto záložné právo predajom zálohu alebo akejkoľvek jeho časti v súlade s podmienkami
záložnej zmluvy.
l. 3. Záložca vyhlasuje. že sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila jemu alebo
jeho oprávneným zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluw.
11.4. Záložcovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré bránia alebo by mohli brániť vzniku záložného
práva alebo výkonu záložného práva podľa tejto zmluvy.
l. 5. Do úplného splnenia všetkých zabezpečených záväzkov voči Záložnému veriteľovi podľa tejto
zmluvy sa Záložca zaväzuje plnit“ nasledovné povinnosti:
I 1.5.l.
Záložca bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa nesmie :
a) záloh scudziť (najmä predať. darovať, zameniť s vecami inej osoby. vložiť ako vklad do základného
imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, podieľať sa nimi ako vkladom na podnikaní iného
podnikateľa ), v pripade prevodu zálohu záložné právo nezaniká a pôsobí v plnom rozsahu podľa tejto
zmluvy na nadobúdateľa,
b) zriadiť k zálohu vecné bremeno. d'alšie Záložné právo alebo iné obdobné právo, ktoré by sťažovalo
výkon práv úložného veriteľa zriaďovaných touto zmluvou
c) umožniť záložnému veritel'ovi alebo ním poverenej osobe prístup k zálohu za účelom jeho
obhliadky. prípadne vykonania všetkých úkonov potrebných koceneniu zálohu. výkonu záložného
práva, udržiavacích prác. ak ich vykonanie je nevyhnutné pre zachovanie hodnoty zálohu alebo
vykonania iných zisťovaní, ktoré môžu byť pre záložného veriteľa relevantné.
l . 6. Záložca sa zaväzuje na vlastné náklady
a) poskytnúť Záložnému veriteľovi súčinnosť. ktorú Záložný veriteľ bude vyžadovať na vznik, trvanie
alebo ochranu akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho z tejto zmluvy, a to najmä v súvislosti
s výkonom záložného práva:
b) zaplatiť všetky poplatky spojené s uzavretím tejto zmluvy a zápisom záložného práva do katastra
nehnuteľností.
1

1

1

:

!. 7. Záložcaje oprávnený záloh užívať obvyklým spôsobom. je však povinný zdržať sa všetkého,
čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje.
l

l.

Záložný veriteľ udeľuje Záložcovi súhlas. aby počas trvania platnosti záložnej zmluvy zhodnotil
Záloh vykonaním stavebných úprav, technickým zhodnotením, montážou samostatných meračov
spotreby elektrickej energie, plynu a vody a aby zabezpečil samostatné vykurovanie nebytových
priestorov, ktoré sú predmetom Zálohu.
XII.
Výkon záložného práva
[

8.

l. Ak zabezpečená pohľadávka podľa tejto "zmluvy nie je riadne a včas splnená, môže Záložný
veriteľ začať výkon záložného práva. Pri výkone záložného práva koná Záložný veriteľ v mene
Záložcu ( š 15 l m ods. 6 Občianskeho zákonníka).
l2. 2. V rámci výkonu záložného práva môže Záložný veriteľ uspokojiť zabezpečenú pohľadávku :
a) predajom Zálohu na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v platnom
znem;
b) priamym predajom Zálohu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
c) iným vhodným spôsobom podľa predpisov, ktoré budú platné v dobe vzniku podmienok na výkon
záložného práva.
12. 3. O spôsobe výkonu záložného práva rozhoduje Záložný veriteľ. ktorý o rozhodnutí bezodkladne
upovedomí Záložcu. Ak Záložným veriteľom vybraný spôsob výkonu záložného práva sa ukáže ako
nevhodný, je Záložný veriteľ oprávnený vybrať iný spôsob výkonu záložného práva, o čom je povinný
bezodkladne Záložcu upovedomiť.
12.

12. 4. Priamym predajom

(V

Zálohu sa pre účely výkonu záložného práva rozumie predaj zálohu tretej
osobe, ktorá zaplatí za záloh minimálne všeobecnú hodnotu stanovenú súdnym malcom z príslušného
odboru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho oceňovanie nehnuteľností
a spôsobom určeným v tomto všeobecne záväznom právnom predpise. Podmienkou priameho predaja
podľa tohto odseku je, že kúpna cena bude kupujúcim zaplatená do desiatich dní od uzavretia kúpnej
zmluvy. 0 predaji zálohu v tomto prípade bude záložný veriteľ záložcu vopred informovať.
12. 5. Záložný veriteľ je oprávnený uzavrieť Kúpnu zmluvu s treťou osobou. vybranou spôsobom
uvedeným v ods. 12. 1. tohto bodu zmluvy. Kúpnu cenu od tretej osoby je oprávnený prevziať výlučne
Záložný veriteľ. Náležitosti kúpnej zmluvy určuje Záložný veriteľ.
12. 6. Náklady spojené s výkonom záložného práva a vynaložené Záložným veriteľom
(náklady dobrovoľnej dražby exekučného konania. dane v zmysle príslušných právnych predpisov,
notárske poplatky, správne poplatkyt poštovné náklady a iné ) sú príslušenstvom zabezpečenej
pohľadávky a záložca sa ich zaväzuje zaplatiť Záložnému veriteľovi.
III. 7. Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť Záložcovi
minimálne 30 dni pred dňom začatia výkonu záložného práva. formou doporučeného listu, pričom za
doručenie listu sa považuje deň prevzatia tohto listu adresátom. Ak si adresát tento list neprevezme
a ani si ho do troch dní od jeho uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň
jeho doručenia i keď sa adresát o uložení tohto listu nedozvedel.
12. 8. Záložný veriteľje oprávnený záloh predať ktorýmkoľvek spôsobom dohodnutým v tejto zmluve
najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva Záložcovi.
12. 9. Pri speňažení zálohu koná záložný veriteľ v mene záložcu. Záložný veriteľ je kedykoľvek
oprávnený splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu. úplne alebo čiastočne, aby táto tretia osoba konala
namiesto záložného veriteľa pri predaji zálohu v mene záložcu. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
že záložný veriteľ je oprávnený konať v mene a na účet záložcu aj pri všetkých úkonoch potrebných
k odovzdaniu predmetu dražby vydražiteľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov.
12.10. Záložca je povinný strpiet' výkon záložného práva a poskytnúť Záložnému veriteľovi súčinnosť
potrebnú na výkon záložného práva. Najmä je povinný vydať záložnému veriteľovi doklady potrebné
na prevod a užívanie zálohu, spolupracovať so Záložným veriteľom počas výkonu záložného práva.
12. 11, Záložný veriteľ je povinný vydať Záložcovi písomnú správu ovýkone záložného práva.
v ktorej uvedie najmä údaje o predaji zálohu, hodnote výt'ažku z predaja zálohu, o nákladoch
vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja zálohu.
12. 12. Zvýfažku z predaja zálohu Záložný veriteľ prednostne uhradí účelne vynaložené náklady
súvisiace s výkonom záložného práva (odmena pre znalca za vyhotovenie znaleckého posudku,
odmena pre Iicitátora. správne poplatky a pod.) a následne uspokojí svoju zabezpečenú pohľadávku.
Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, Záložný veriteľ je povinný
Záložcovi vydať hodnotu výťažku z predaja. ktorá prevyšuje zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní
nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.
12. 13. V pripade predaja zálohu priamym predajom nesmie byť cena zálohu nižšia ako
jeho cena
určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom. Zmluvné strany sa pre účely úpravy
vzájomných práv a povinností výslovne dohodli," že v prípade. ak záložca neumožní vykonanie
ohodnotenia zálohu pre účely jeho priameho predaja, ohodnotenie možno vykonať z dostupných
údajov, ktoré má Záložný veriteľ k dispozicii. Zmluvné strany si výslovne dojednávajú, že Záložný
veriteľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Záložcovi nesprávnym ocenením zálohu, ak
Záložca odmietne sprístupniť záloh na účel jeho ocenenia.
12. 14.

Záložný veriteľje povinný počas samotného priebehu výkonu záložného práva:
a) informovať záložcu o priebehu výkonu zálohu, najmä so zreteľom na okolnosti majúce vplyv na
jeho cenu,
15) postupovať pri výkone záložného
práva 5 potrebnou starostlivosťou.
c)po uskutočnení predaja zálohu infonnovaťzáložcu ovšetkých relevantných skutočnostiach tohto
predaja.

d) vydať bez zbytočného odkladu záložcovi tú čast" výt'ažku z predaja záloh, ktorá prevyšuje
zabezpečenú pohľadávku. avšak po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov.

Článok xu].
Trvanie a zánik záložného práva
Záložné právo podľa tejto zmluvy trvá a zabezpečuje pohľadávku Záložného veriteľa z Kúpnej
zmluvy ( článok 1) až do úplného finančného vysporiadania zabezpečenej pohľadávky.
13. 2. Trvanie záložného práva podľa tejto zmluvy sa predlžuje pri predĺžení platnosti záväzkov
vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.
13. 3. Záložné právo zriadené touto zmluvou zaniká
a) zaplatením zabezpečených pohľadávok,
b) okamihom, ked" záložca alebo iná osoba v prospech Záložného veriteľa zriadi iné zabezpečenie jeho
pohľadávky a Záložný veriteľ toto nové zabezpečenie akceptuje a vyhlási, že súhlasí stým. aby nové
zabezpečenie nahradilo záložné právo, ktoré vzniklo na základe tejto zmluvy. alebo
c) vzdaním sa záložného práva Záložným veriteľom písomným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom záložného veriteľa, alebo
d) zánikom zálohu, alebo
e) okamihom. kedy nastanú iné skutočnosti. na základe ktorých zaniká záložné právo podľa platných
právnych predpisov alebo podľa ustanovení tejto zmluvy.
13. 4. Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z príslušného katastra
nehnuteľností: výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva. najskôr
však ku dňu zániku záložného práva.
13. S. Zmluvné strany sa dohodli, že po zániku záložného práva. podá žiadosť o výmaz záložného
práva z údajov katastra nehnuteľností Záložca. ktorý znáša aj všetky poplatky s tým spojené. Záložca
je povinný žiadosť doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou
uĺnik záložného práva vystavenou záložným veriteľom.
13.5.1. Záložný veriteľ sa zaväzuje vystaviť a odovzdať Záložcovi na základe jeho žiadosti písomné
potvrdenie o zániku ubezpečovanej pohľadávky zdôvodu jej splnenia. alebo potvrdenie o zániku
záložného práva z iného dôvodu v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Podpis
oprávnenej osoby konajúcej v mene Záložného veriteľa bude na tomto potvrdení úradne osvedčený.
13. 1.

XIV.
Platnosť a účinnosť Záložnej zmluvy
16. ]. Záložná zmluva nadobúda platnost" dňom, kedy bude podpísaná obidvoma zmluvnými
stranami.
16.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že spoukazom na ustanovenie š 47a ods. 1/ zákona č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), v spojení s ustanovením š Sa ods. 1/
zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k íní'onnáciám v znení neskorších predpisov, táto Záložná
zmluva nadobúda účinnost" dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Záložcu.
Zmluvné strany berú na vedomie. že v prípade. ak zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od
mvretia zmluvy, podľa ust. 5 473 ods. 4/ Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo.
XV.
Záverečné ustanovenia
15. 1. Zmluvné strany sú obsahom tejto zmluvy viazané až do splnenia všetkých dojednaných

podmienok apovolenia vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností príslušným okresným
in'adom, zaväzujú sa dohodnuté podmienky nemeniť.
15. 2. Zmluvné strany sa dohodli. že poplatky súvisiace s vkladom záložného práva do katastra bude
platiť Záložca.

XVI.

Spoločné záverečné ustanovenia pre Kúpnu zmluvu a Záložuú zmluvu
l. Kúpna unluva a Záložná zmluva sú dva samostatné právne úkony spísané na jednej listine.
ktorá je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po jednom rovnopíse pre každú zmluvnú stranu a dva
rovnopisy pre Okresný úrad Zilina, katastrálny odbor ako prílohy návrhu na vklad.
16.

l6. 2. Kúpnu zmluvu aZáložnú zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými apostupne
číslovanými dodatkami, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje
úradne osvedčená pravosť podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
l6. 3. Ak nie je vtejto zmluve dohodnuté inak, právne vzťahy založené Kúpnou aZáložnou
zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
l6. 4. Zmluvné strany sa dohodli. že písomnosti podľa zmlúv spísaných na tejto listine si zmluvné
strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví, resp. na stranou preukázateľne písomne oznámenú novú
adresu. Oznámenie je doručené pn'jatím alebo odmietnutím zásielky adresátom, alebo ak nebol adresát
zastíhnutý, dátumom uloženia zásielky na pošte. alebo ak sa adresát nezdržuje na adrese uvedenej
v zmluve. dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke a záložné práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv
sa zapisujú do katastra vkladom.
Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu ojeho povolení.
16. 6. Zmluvné strany sa dohodli. že návrh na vklad vlastníckeho práva a záložného práva do katastra
nehnuteľnosti, spolu srovnopisom Kúpnej aláložnej zmluvy. ktoré sú spísané na jednej listine,
apovinnými prílohami ( potvrdenie ozverejnení zmlúv na webovom sídle Kupujúceho/Záložcu),
doručí na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor Predávajúci/Záložný veriteľ, v lehote do I() dní odo
dňa, kedy podľa podmienok dohodnutých vKúpnej zmluve Kupujúci zaplati Predávajúcemu prvú
splátku kúpnej ceny.
Predávajúci/Záložný veriteľ je povinný doručiť Kupujúcemu/Záložcoví
potvrdenie odoručení návrhu na vklad vlastníckeho azáložného prava do katastra nehnuteľností,
v lehote do 3 pracovných dní po podaní návrhu.
16. 5.

Vprípade. ak bude potrebné pre účel prevodu vlastníckeho práva alebo pre účel vkladu
záložného práva do katastra nehnuteľností zmluvy spísané na tejto listine doplniť alebo zmeniť
z "chkoľvek dôvodov vád, mväzujú sa zmluvné strany odstrániť vadu alebo neúplnost' zmluvy
opravou. doložkou alebo dodatkom k zmluve. prípadne pokial! nebude možné vadu odstrániť inak.
uzavrieť novú bezchybnú kúpnu azáložnú zmluw. stými istými podmienkami, ako sú uvedené
v zmluvách spísaných na tejto listine. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si
potrebnú súčinnosť a spolupôsobenie a vykonať opravu, bez zbytočného odkladu po výzve jednej zo
16. 7.

zmluvných strán.
l6. 8. V prípade, ak príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, návrh na vklad vlastníckeho práva na
základe tejto zmluvy právoplatne zamietne. alebo konanie o návrhu na vklad právoplatne zastaví bez
povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho, je Kupujúci oprávnený od tejto zmluvy
odstúpiť. Doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu sa táto zmluva ruší od počiatku
& zmluvné strany sú povinné vzájomne si vrátiť plnenia. ktoré si
na základe tejto zmluvy poskytli.
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu.
16. 9. Zmluvné strany sa dohodli, že \' pripade. ak príslušný okresný úrad. katastrálny odbor.
zakýchkol'vek dôvodov nepovolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vprospech
Kupujúcej Obce Zbyňov, kZálohu podľa záložnej zmluvy. tak ztohto dôvodu je Obec Zbyňov
v pozícii Záložcu oprávnená odstúpiť od ?álo'mej zmluvy. Doručením odstúpenia od Záložnej zmluvy
Záložne'mu verítel'ovi sa záložná zmluva od počiatku zrušuje.
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!& 10. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu aj záložnú zmluvu pred podpisom
prečítali, že zmluvy boli uzavreté podľa ich pravej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola
ničím obmedzená, prejavy ich vôle sú určité & zrozumiteľné, s predmetom zmlúv sú oprávnení
nakladať, obsahu zmlúv porozumeli. na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú nie v tiesni
& nie za nápadne nevýhodných podmienok.
v Žiline, dňa ..........T....2020

v Zbyňove, dňa .»...Ž....;...2020

Predávajúci a Záložný veriteľ :
COOP Jednota Zilina, spotrebné družstvo

Kupujúci a Záložca
Obec Zbyňov
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem
pravosť podpisu: Ing. Zita Bógová, dátum narodenia
29.9.1959. t.č. 595929/6112, bytom Žilina, Zvolenská 1777/3,
ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad:
Občiansky preukaz. séria a/alebt
cisle: ĽMWS, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpisa1(a).
Centrálny register osvedčených podpisu
pridám mdpisu poradové číslo 0 912882/2020.
—

'

ix

žihdhulzozo

..........

ivana Ripelová
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolembusovou

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov
osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Katarína Trizuliaková, dátum
narodenia 29.6.1960, r.č. 605629/6378, bytom Zilina, Petzvalova
3376/47, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad: Občianle preukaz.
séria a/alebo číslo: HDZ43278, ktorý(á) listinu predo
mnou vlastnoručne podpisal(a). Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0 912883/2020.
_

žilina dňa 2.12.2020

/

_

méně

Ivana
pracovník poverený notárom
JUDr. Zuzanou Kolembusovou

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (558 ods. 4
Notárskeho poriadku)

