Obec Herink, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
sícllo: Do Višňovky 28, 25l
Herink
IC:00640140
(dále j en,,zástavni věřitel")

u

Zastu

a

AR.MA spol. s r.o.

U SN ES ENIM
obce He n n k

dne:

Staropramewá4O4l7,Praha 5 _ Smíchov, PSČ 15000
lČo zlo 77 225
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
94552
Zastoupená panem Pierluigi Cardoselli
(dále j en,,zástav ce'o)
uzavírajítuto

Zástavní Smlouvu

v souladu s $ 1309 a násl. zákonaě.89l20l2 Sb., občanskéhoziíkoníku
I.

Předmět zástaw

Zástavce prohlašuje, Že je výlučqim vlastníkem nemovitostí - pozemků:
parc.č. I4ll o výměře 4.439 m2 ,
parc.č.I4l2 o výměře 1.l98 m2
parc.č.13/1 o qýměře I.479m2
parc.č:.I3l2 o rnýměře 758 m2
parc.č.I2 o výměře 324m2
parc.č. st.l5l3 o qýměře 443 m2
parc.č.375 o qýměře 2l0 m2

vše v katastrálním tnemí Herink. Vlastnictví těchto pozemků je zapsáno

v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha _ východ
na listu vlastnictví č. 536 pro obec Herink, katastrální územi Herink.

u.

Zaiišt'ovaná pohledávka
Zástavní věřitel uzavřel dne l.7.2016 se zástavcem Plánovací smlouvu podle zákona
č. 18312006 Sb., stavebního zákona, zl<teré plyne závazek zástavce poslqrtnout zástavnímu
věřiteli ve lhůtách sjednaných shora uvedenou plánovací smlouvou finančníplnění celkem ve
\ryši :4. 3 00. 000, - Kč (slovy : =čtyřimilionytřistati síc korunčeských).

ilI.

Zřizení zástav ního pr áv a
K zajištění závazku uvedeného v čl. il této smlouvy zástavce zastavuje pozemky
specifikované v čl. I. této smlouvy v katastrálnim územi Herink (dále jen ,,zástavď') a tímto
zřizuje zástavnímu věřiteli k zástavě zástavní právo. Zástavní věřitel toto právo přijímá.

IV.
Prohlášení a záv azlst zástavce
Zástav ce prohlašuj e, Že

r

se zastavovanými nemovitostmi specifikovanými v čl' I. této smlouvy nebyly
učiněny žádnédispozice' které by znemožnily nebo zpochybnily vznik zástavního práva
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podle této smlouvy;

.

do podpisu této zástavní smlouvy nebyla provedena žáďná dispozice

se

zástavou, která by ztiži|anebo znemožnila rcalizaci zástavy.
Zástavce se zavazuje, Že po dobu existence závazku uvedeného v čl. il. této smlouvy nebude
zástav a bez souhlasu zástavního věřitele smluvně převedena.
Zástavce se zavazuje, Že se zdrži jakýchkoli dispozic se zástavou, která by znesnadňovala
nebo znemožňovala realizaci zástavy. Zejména se zavazuje, že bez souhlasu zástavního
věřitele nesjedná k zástavě dalšízástavní právo, předkupní právo, věcné břemeno či nájem.
Zástavceje povinen neprodleně informovat zástavního věřitele o všech podstatných změnách
ýkajícíchse zástavy.

v.

Realizace zástaw
Zástavce bere na vědomí, že pokud závazek uvedený v článku II. této smlouvy
nebude zástavcem včas a řádně uhrazen, je zástavní věřitel oprávněn kuspokojení tohoto
závazku postupovat podle platné právní úpravy a Plánovací smlouvy ze dne l.7.2016 uzavřené
smluvními stranami a uspokojit svoji pohledávku ze zastavených nemovitostí.

vI.

Doba trvání zástavního práva
Smluvní strany ujednaly, že zástavni právo se zÍizuje na dobu existence zajišťovaného
závazku uvedeného v čl. il. této smlouvy. Zástavní věřitel se zavazuje do 30 dnů ode dne
splnění tohoto závazku vydat zástavci potvrzení o zániku zástavního práva. Zástavní věřitel
není povinenpožádat o ťymaz zástavního práva zÍizenéhotouto smlouvou

vII.

Záyěrečná ustanovení
Návrh na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí podají obě smluvní strany
společně. Správní poplatek tradi zástavce. Do dne rozhodnutí Katastrálního uřadu pro
Středočeslcý kraj o povolení zápisu vkladu zástavního práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí jsou obě smluvní strany véaány svými projevy vůle učiněnými v této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zruchžkaždý má platnost originálu zástavní
smlouvy. Jedno vyhotovení bude předloŽeno příslušnémukatastrálnímu uřadu k řízení o
zápisu vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Zbyvajicí dvě jsou určena zástavci a
zástavnímu věřiteli.
Právní vztahy touto smlouvou ýslovně neupravené se řídízákony Českérepubliky,
především příslušnými ustanoveními občanskéhoziákoníku.
Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, Že si ji přečetly, s jejím obsahem souhlasí a
rozumí mu' a žeby|a podepsána nazěkIaďějejich řádné a svobodné vůle a nikoliv v tísni
nebo zanápadně neýhodných podmínek, na důkaz čehožpřipojují své vlastnoručnípodpisy.
Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Herinku dne:

zástavni
Obec Herink

'i 7. lc/b
OBEC HERINK
Do Višňovky 28
'.26!L.o4..Herink
spol. s r.o.
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