Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
uzatvorená podľa ustanovenia § 151b a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Záložný veriteľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
kontaktná osoba:
Mgr. Monika Burdová, tel. kontakt:
, email:
(ďalej len „Záložný veriteľ“)
a
Záložca:
GRUNT, a.s.
sídlo:
IČO:
zápis:
kontaktná osoba:

Horská 11C, 831 52 Bratislava
35 771 160
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3571/B
Martin Šujanský, tel. kontakt:
, email:

(ďalej len „Záložca“)
(Záložný veriteľ a Záložca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná
strana“).
Nakoľko:
(A)

Dňa 13.1.2022 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu
k projektu „Dolná Pekná“ v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o spolupráci“),
ktorá je súčasťou opatrení Záložného veriteľa pri realizácii mestskej politiky nájomného
bývania a na základe ktorej sa Záložca po splnení určitých podmienok zaviazal previesť na
Kupujúceho určité byty a nebytové priestory.

(B)

Ustanovenia článku 10 (Odškodnenie a sankcie) Zmluvy o spolupráci zároveň zakladajú
povinnosti Záložcu zaplatiť Záložnému veriteľovi zmluvnú pokutu alebo nárok na náhradu
škody v prípadoch stanovených v Zmluve o spolupráci.

(C)

Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie akýchkoľvek peňažných pohľadávok Záložného
veriteľa voči Záložcovi zo Zmluvy o spolupráci, a to najmä peňažných pohľadávok Záložného
veriteľa, ktoré môžu vzniknúť podľa ustanovení článku 10 (Odškodnenie a sankcie) Zmluvy
o spolupráci (ďalej len „Budúca pohľadávka“), uzatvoria túto Zmluvu o zriadení záložného
práva.

A preto sa dohodli:

1.

Predmet záložného práva
(a)

Záložca je výlučným vlastníkom pozemku, parcela registra „C“, číslo: 7214/8, výmera:
6067 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúceho sa v okrese: Bratislava III, obec:
Bratislava – Rača, katastrálne územie: Rača, ktorý vznikol na základe geometrického
plánu č. 508/b/22, vyhotoveného a autorizačne overeného dňa 30.3.2022 p. Ing.
Norbertom Czikhardtom a úradne overeného Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom dňa 31.3.2022 pod č. G1-644/22, odčlenením od pozemku,
parcela registra „C“, číslo 7214, výmera 31 797 m2, druh pozemku: orná pôda,
nachádzajúceho sa v okrese: Bratislava III, obec: Bratislava – Rača, katastrálne
územie: Rača, zapísaného na LV č. 8287 vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom (ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“). Kópia geometrického plánu
tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

1.2

Záložca dáva do zálohu Nehnuteľnosť na zabezpečenie Budúcej pohľadávky a jej príslušenstva
(ako zabezpečovanej pohľadávky) (ďalej len „Zabezpečovaná pohľadávka“) s najvyššou
hodnotou istiny Zabezpečovanej pohľadávky 2.827.224,- EUR s DPH.

1.3

Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prípadná zmena výšky Zabezpečovanej pohľadávky na
základe prípadnej budúcej zmeny Zmluvy o spolupráci alebo na základe inej právnej
skutočnosti nemá vplyv na zabezpečenie danej pohľadávky záložným právom vyplývajúcim z
tejto Zmluvy (to znamená, že Záložný veriteľ je oprávnený domáhať sa svojho uspokojenia
z Nehnuteľnosti ako zálohu bez ohľadu na to, v akej výške bude Zabezpečovaná pohľadávka;
ustanovenie o najvyššej hodnote istiny Zabezpečovanej pohľadávky tým však nie je dotknuté).

1.4

Záložca a Záložný veriteľ vyhlasujú, že na Nehnuteľnosti neboli zriadené žiadne vecné práva
k cudzej veci.

2.

Povinnosti Záložcu

2.1

Záložca sa týmto zaväzuje, že:
(a)

urobí na svoje náklady všetky úkony, ktoré bude Záložný veriteľ požadovať a/alebo
ktoré budú potrebné na platné zriadenie, zachovanie, ochranu alebo prípadný výkon
záložného práva v súlade s touto Zmluvou, najmä v tomto zmysle podpíše všetky
doklady, listiny a dohody, získa potrebné súhlasy, schválenia a iné oprávnenia a vydá
všetky pokyny, ktoré bude Záložný veriteľ považovať za vhodné na uplatnenie
akéhokoľvek práva, ktoré mu vyplýva z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov
v súvislosti s touto Zmluvou,

(b)

bude poskytovať Záložnému veriteľovi všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú
Nehnuteľnosti, alebo ktoré sú podstatné pre vzťah Záložcu a Záložného veriteľa na
základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

(c)

bude bez zbytočného odkladu a bez predchádzajúcej výzvy Záložného veriteľa
informovať Záložného veriteľa o tom, že nastala akákoľvek skutočnosť, na základe
ktorej by:
(i)

tretia osoba nadobudla alebo mohla nadobudnúť akékoľvek právo
k Nehnuteľnosti,

(ii)

došlo alebo mohlo dôjsť k napadnutiu, spochybneniu alebo akémukoľvek
vzneseniu námietok voči vlastníckemu právu Záložcu k Nehnuteľnosti, alebo
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(iii)

došlo alebo mohlo dôjsť k ohrozeniu existencie Záložného práva alebo k
akémukoľvek ohrozeniu, obmedzeniu alebo znemožneniu výkonu Záložného
práva,

(d)

poskytne Záložnému veriteľovi všetky podklady, listiny a dokumenty týkajúce sa
Nehnuteľnosti a umožní Záložnému veriteľovi vykonať nevyhnutné úkony vo vzťahu
k Nehnuteľnosti, ktoré bude Záložný veriteľ považovať za vhodné na ochranu a
zachovanie práv a nárokov Záložného veriteľa vo vzťahu k Zabezpečovanej
pohľadávke a k zachovaniu, ochrane a vymáhaniu práv Záložného veriteľa
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo Zmluvy o spolupráci alebo v súvislosti s nimi,

(e)

neuskutoční ani neumožní inej osobe uskutočniť úkon, ktorý by mohol ohroziť alebo
negatívne ovplyvniť hodnotu Nehnuteľnosti, jej existenciu alebo výkon záložného
práva podľa tejto Zmluvy,

(f)

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa:
(i)

nezriadi ani neumožní vznik žiadneho práva tretej osoby k Nehnuteľnosti alebo
akejkoľvek jej časti s výnimkou záložného práva podľa tejto Zmluvy,

(ii)

nepredá, nevymení, nepostúpi ani inak nescudzí, ani neposkytne predkupné
právo, akúkoľvek opciu alebo obdobný nástroj s ohľadom na predaj, výmenu,
postúpenie alebo iné scudzenie Nehnuteľnosti alebo akejkoľvek jej časti, a

(iii)

akýmkoľvek iným spôsobom neobmedzí svoje vlastnícke právo
k Nehnuteľnosti a svoje právo nakladať s Nehnuteľnosťou a ani sa k tomu
nijak nezaviaže,

(g)

v prípade akéhokoľvek prevodu alebo prechodu vlastníckych práv k Nehnuteľnosti
alebo akejkoľvek ich časti pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi takejto
Nehnuteľnosti (alebo jej akejkoľvek časti), ktoré boli predmetom prevodu alebo
prechodu, a Záložca sa preto zaväzuje zabezpečiť, aby nadobúdateľ takejto
Nehnuteľnosti, ktorý sa stane novým záložcom podľa tejto Zmluvy, podpísal všetky
také dokumenty a potvrdenia, ktoré bude Záložný veriteľ vyžadovať v súvislosti so
zmenou záložcu,

(h)

bude vykonávať práva spojené s Nehnuteľnosťou s odbornou starostlivosťou tak, aby
ich výkon nebol v rozpore so záujmami Záložného veriteľa alebo na jeho ujmu,

(i)

kedykoľvek na požiadanie umožní Záložnému veriteľovi alebo ním určeným osobám
prístup k Nehnuteľnosti za účelom kontroly alebo ocenenia Nehnuteľnosti a poskytne
im potrebnú súčinnosť pri ich vykonávaní, a

(j)

za účelom zistenia aktuálnej výšky hodnoty Nehnuteľnosti na základe písomnej výzvy
Záložného veriteľa nechá vyhotoviť alebo zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku
vypracovaného znalcom prijateľným pre Záložného veriteľa na Nehnuteľnosti alebo
jej vybranú časť určenú Záložným veriteľom a predloží ho Záložnému veriteľovi
v lehote uvedenej v písomnej výzve, pričom lehota nemôže byť kratšia ako 30 dní.

3.

Vznik a trvanie záložného práva

3.1

Zmluva nadobudne platnosť okamihom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Záložného veriteľa
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
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3.2

Záložné právo k Nehnuteľnosti vzniká vkladom záložného práva do katastra nehnuteľností
s účinnosťou ku dňu právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného okresného
úradu o povolení vkladu záložného práva.

3.3

Zmluvné strany sa dohodli, že písomný návrh o urýchlené povolenie vkladu záložného práva k
Nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podá Záložca a v lehote do 5 pracovných dní od
uzavretia tejto Zmluvy predloží Záložnému veriteľovi originál návrhu na vklad s prezenčnou
pečiatkou katastrálneho odboru príslušného okresného úradu.

3.4

Záložca doručí Záložnému veriteľovi rozhodnutie katastrálneho odboru príslušného okresného
úradu o povolení vkladu záložného práva a originál výpisu z listu vlastníctva (použiteľného na
právne úkony) týkajúceho sa Nehnuteľnosti, ktoré bude potvrdzovať vklad záložného práva
podľa tejto Zmluvy v prospech Záložného veriteľa ako jediného záložného práva
k Nehnuteľnosti bezodkladne po ich vydaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania návrhu
na vklad.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za návrh na začatie urýchleného konania o
povolení vkladu záložného práva k Nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností znáša v celom
rozsahu Záložca.

4.

Výkon záložného práva

4.1

Ak Záložca nezaplatí Zabezpečovanú pohľadávku alebo jej časť riadne, úplne alebo včas,
Záložný veriteľ je oprávnený uplatniť si svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy a uspokojiť si
svoje nároky zodpovedajúce splatnej a nezaplatenej časti Zabezpečovanej pohľadávky
výkonom záložného práva.

4.2

Záložný veriteľ je povinný písomne oznámiť začatie výkonu záložného práva Záložcovi. V
písomnom oznámení uvedie aj spôsob, akým sa uspokojí, alebo sa bude domáhať uspokojenia
z Nehnuteľnosti. Záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia zaslať príslušnému
okresnému úradu, ktorý začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.

4.3

Záložný veriteľ môže v rámci výkonu záložného práva uspokojiť svoje pohľadávky
nasledujúcim spôsobom:
(a)

predajom zálohu vo verejnej súťaži vyhlásenej Záložným veriteľom podľa § 281 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“); alebo

(b)

ak predaj zálohu podľa bodu 4.3(a) nebude úspešný, akýmkoľvek iným spôsobom
právne možným v čase začatia výkonu záložného práva.

Ak sa výkon Záložného práva (speňaženie zálohu) uskutočňuje iným spôsobom ako podľa bodu
4.3(a), iným spôsobom ako predajom na dražbe v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z., o
dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov, alebo iným spôsobom ako priamym
predajom podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy, Záložný veriteľ je v takom prípade povinný pri predaji
zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký
alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste
predaja zálohu.
4.4

Záložný veriteľ sa v rámci výkonu záložného práva môže uspokojiť predajom zálohu vo
verejnej súťaži vyhlásenej Záložným veriteľom podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
(bod 4.3(a) tejto Zmluvy) za nasledovných podmienok:
(a)

za dostatočnú lehotu trvania verejnej súťaže sa bude považovať dva mesiace odo dňa
vyhlásenia verejnej súťaže;
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4.5

(b)

za vyhlásenie verejnej súťaže sa bude považovať uverejnenie podmienok verejnej
súťaže v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou vychádzajúcich na území
Slovenskej republiky;

(c)

za najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na záloh sa bude považovať
návrh, ktorý bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu; a

(d)

minimálna cena, ktorá bude v rámci verejnej súťaže akceptovateľná, bude suma
rovnajúca sa všeobecnej hodnote Nehnuteľnosti určenej znalcom z príslušného odboru
vybraným Záložným veriteľom, a to metódou podľa príslušného platného právneho
predpisu upravujúceho oceňovanie (ďalej len „Znalec“). V prípade, ak Záložca
neposkytne Znalcovi podľa tohto potrebnú súčinnosť, pri určení minimálnej ceny
Záložný veriteľ nemusí vychádzať zo všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti určenej
znaleckým posudkom.

Ak predaj zálohu podľa bodu 4.3(a) tejto Zmluvy nebude úspešný, Záložný veriteľ sa v rámci
výkonu záložného práva môže uspokojiť priamym predajom zálohu alebo akejkoľvek jeho časti
za nasledovných podmienok:
(a)

previesť Nehnuteľnosť môže Záložný veriteľ najskôr po uskutočnení verejnej súťaže
podľa bodu 4.3(a) tejto Zmluvy. Záložca a Záložný veriteľ sa môžu po oznámení o
začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že Záložný veriteľ je oprávnený predať záloh
alebo akúkoľvek jeho časť aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety;

(b)

záloh môže byť prevedený akejkoľvek osobe, pričom Záložný veriteľ sa zaväzuje
postupovať pri prevode zálohu s náležitou starostlivosťou v súlade s § 151m ods. 8
Občianskeho zákonníka tak, aby bol záloh prevedený aspoň za cenu, za ktorú sa
rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok
v čase a mieste predaja zálohu, pričom za takúto cenu sa považuje všeobecná hodnota
nehnuteľnosti určená Znalcom (ďalej aj „Minimálna cena“);

(c)

ak Záložný veriteľ konajúc v mene Záložcu neuzatvorí zmluvu o prevode zálohu do 60
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí výkonu záložného práva
Záložcovi z dôvodu nezáujmu o prevod zálohu s prihliadnutím ku všetkým
okolnostiam, zapríčineného napr. aj vysokou Minimálnou cenou, môže byť záloh alebo
jeho časť prevedená aj za nižšiu cenu, a to vo výške minimálne 60% z hodnoty
Minimálnej ceny (ďalej aj „Znížená cena“);

(d)

ak Záložný veriteľ konajúc v mene Záložcu neuzatvorí zmluvu o prevode zálohu alebo
jeho časti do 120 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí výkonu
záložného práva Záložcovi z dôvodu nezáujmu o prevod zálohu s prihliadnutím ku
všetkým okolnostiam, zapríčineného napr. aj vysokou Zníženou cenou, môže byť záloh
alebo jeho časť prevedená aj za najvyššiu cenu, ktorá bude Záložnému veriteľovi za
predaj Nehnuteľnosti ponúknutá a ktorá je nižšia ako Znížená cena.

4.6

Záložca sa zaväzuje poskytnúť Záložnému veriteľovi pri výkone Záložného práva všetku
potrebnú súčinnosť a vykonať všetky úkony a kroky, ktoré Záložný veriteľ považuje za
nevyhnutné či vhodné, aby mohol byť výkon záložného práva úspešný a aby bol uskutočnený
s čo najvyšším výnosom.

4.7

Záložca sa zaväzuje poskytnúť Znalcovi pri vyhotovovaní znaleckého posudku všetku potrebnú
súčinnosť a vykonať všetky úkony a kroky, ktoré Znalec považuje za nevyhnutné či vhodné na
zistenie všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti. V prípade, ak Záložca neposkytne Znalcovi
potrebnú súčinnosť, pri určení Minimálnej ceny Záložný veriteľ nemusí vychádzať zo
všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom.

4.8

Ak výťažok z predaja zálohu alebo jeho časti prevyšuje Zabezpečovanú pohľadávku alebo jej
nezaplatenú časť, Záložný veriteľ je povinný vydať Záložcovi bez zbytočného odkladu,
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najneskôr do 10 pracovných dní, hodnotu výťažku z predaja, ktorá prevyšuje Zabezpečovanú
pohľadávku alebo jej nezaplatenú časť, a to po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených
nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.
4.9

Pri výkone záložného práva koná Záložný veriteľ v mene Záložcu.

5.

Zánik Záložného práva

5.1

Záložné právo je v plnom rozsahu platné a účinné do (i) úplného splatenia Zabezpečovanej
pohľadávky (spolu s nevyhnutne a účelne vynaloženými nákladmi v súvislosti s výkonom
záložného práva), (ii) iného zániku Zabezpečovanej pohľadávky, (iii) nahradenia záložného
práva inou formou zabezpečenia v zmysle Zmluvy o spolupráci, (iv) alebo do momentu, kedy
nastane iná skutočnosť predpokladaná právnymi predpismi pre zánik záložného práva.

5.2

V prípade zániku záložného práva je Záložca oprávnený podať návrh na výmaz záložného práva
z príslušného katastra nehnuteľností a Záložný veriteľ sa zaväzuje mu poskytnúť potrebnú
súčinnosť, ktorú je od neho možné spravodlivo požadovať. Náklady spojené s výmazom
záložného práva z katastra nehnuteľností hradí Záložca.

6.

Záverečné ustanovenia

6.1

Obsah tejto Zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

6.2

Písomnosť tejto Zmluvy je spracovaná v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých po jednom si
po jej uzavretí ponechá Záložný veriteľ a Záložca a 2 rovnopisy budú použité pre účely
katastrálneho konania.

6.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá dobrovoľne, slobodne, vážne a bez
obmedzenia ich zmluvnej voľnosti a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 04.04.2022

V Bratislave, dňa 31.03.2022

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

GRUNT, a.s.

_____________________________________
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

______________________________________
Mgr. Martin Šujanský, v.r.
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1
Kópia geometrického plánu
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