Záložná zmluva
uzatvořcná podl'a s 15lá a nasl. občianskcho zákonnika č' 40/1964 Zb.
ncskorších pr€dpisov
č.0034_PRB/2011/Z
Zmluvné střanyi

Obec

Štatutrírnyorgrán:
Adťesa:

tČo:

l

znení

Ohec Calovec
Zoltán Molnár _ starosta obce
obecný úrad 946 02 čalovec l70

0030640r
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Komárno
Čís1oúčtu,
3803037003/5600
(ďalej ien ,'zí]ožcď')
a
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Ministerstvo doprarT, výstavby a rcgionáIneho rozvoja Slovensk€j řepubliky
Štatutárrry orgán: lng. Ján Počiatek, minister dopnvy, výstavby a regionálneho roz\'oja SR
Adresa:
Nánestie slobod'v 6
810 05 Bratislava 15
IČoI
30416094
DIČ:
2020'799209
Bankové spojer'rie: Štátna pokladnica

Čísloúčtul7o0o117702/8180
(ďalej ]en ,'zá]ožný veliteL")

uzatvfuajú tíito Záložnúzmlumt:

I

čl. r-

I

,

a

1.

Záložca je výlučným \'lastníkon nehnutel'nosti:

stavba BytoÚ dom 6 b'j. _ Blok,,B" - juh' ktolá sa nachádza vk'ít' Čalovec, na
parcele registra,'C"' parc' č. 187/5 o vj,mer'e 233 m2 Zastavanej plochy' parc.č. 188/2
o výmere 197 m2 Zastavanej plochy, súp. č' 425, zapísanej na Lv č. 678'

2'

Hodnota nebnutelnosti uvedenej vbode 1- tohto článku podl'a konečnej faktúry je
161228,'72 eur.

čt. rt.
L

'

Podfa pri]oženej Zm]uvy o poskytnutí dotácic na obstaťávanie nájonrných b}tov
č'0034-PRB/2011 uzatvorenej dňa 10.06'2011 medzi Ministerstvom doprar'1', výstavby
o posk)tnutí dotácie na
a regionálneho rozvoja SR a obcou Ča]ovec (ďalej len
'.Zmluva
obstalávanie nájonrnýclr b}tov") MinisteNtvo dopťavy' výstavby a r'egionálneho rozr'oja
sR posk)t1o Záložcovi dotácju rra obstamnie nájonrných bytov v sta\'be Bytoť dom 6 b.i.
- Blok,,B" - juh v Calovci.

ZáIoŽca sa podLa Či. V. bod 1 písm. g) Zmlur'1 o posk)Ínutídotácie na obslalávanie
nájonulýclr bYlov zaviazal q.užit' ]r}4ové .jednotlq v stavbe Bytowý dom 6 b.j. _ Blok
,'B" _ juh po dobu minirnálne 30 rokov výlučne na účelynájomnóho bjn'alia' \r pdpade,
Že zá]ožca porušítúlo svoju povinnosť' je povinný v1.átit' dotáciu v plnej r'ýške: 49 260.eur Zá]ožnému verite1'ovi'

v

Č1. V' bod 1 písm. r) Zmluw o poskynuÍí dotácie na obstaráv.rnie nájomných b}.tov sa
zmjul'né stranY dohod]i na zrtadcní zá1ožného prár'a na zabezpečenie pohladá\'k-\'
Záložného verite1'a v sume 49 260,- eur pedstar'ujúcej výšku posk).tnutej dotácie, ktorú je
zá1ožca povinlý vlátiť v prípade, ak dójde k porušeniu povilrnosti podl'a bodu 2. tohto

č1álLrr

cl. II].
Na zabezpečenie po1r1'adávliy záloŽného veritel'a v sume 49 260.- eur !--\plývajúcej Zo Zmlul')'
o posk}'tnL]tí dotácie na obstar'ál'anie nájonných b)tov záložca dáva do záiohu svoiu
nei']nute1'nosť špecifikovanú v Čl. I tejto zmluvy a zriad\rje k nej Záložnéprávo pIe záložného
\'eritcl'a' ktolý toto pIá\'o pliiíma'

čt. n'.
1.

2.

veitef móže zálo1r užívaťlen ak na to dá záložca výslo\'ný sťlh]as'
Záložca je oprávn(]ný nakladat' s nelrnutclll'sťou Špeeifikor anou v ČJ' I'
Zá1oŽ1ý

te1to zÍt'tluly
(llajn'iá uzavielať kúpr're zllu\]) len po pledchádzajúcom písonnom súhlase zá]ožného
Yeritel'a.

ct. \'.
Záložné pr'ávo vzniká vkladom do katastra nehnutel'ností _ Katastrálny úrad v Nitre.
Spláva katastIa v Kon]a1ne'
Čt. vt.
Zá]oŽ1é právo zanikne, ak zá]ožca za podmienok dohodnutých v Zm]uve o posk}'tnlltí
dotácie na obstalávanie nájonrrých byov vráti poslq.tnutú dotáciu ŽáloŽ1ému veritel]ovi

Ďalšie spósoby zániku záložného plá\'a, ako aj vá'ahy, ktolé nie sú v tejto zmluve
\'ís]ovne upravené' sa budú ríadil' príslrtšnými ustanoveniami občianskeho zákonrrika
\ p]atnom znoní'
Táto 2m]u\'a sa uzatvára na dobu tn'ania závázku zá]oŽcu voči zá1oŽnén]u velitel'o\'l'
_1

Zmlur'u je urožnéZmenit' a1ebo zrušiť len písonrnou íonrou po predchádzajúcej dobode
oboch znrlur,nÝch strán'
|_eoddeliteLnú súčasl'rcjto znllrrv)'
nájomlých b}tor''

tvo Zn

uva

o

posk)'tnr]tí dotácie na obstalávanic

6_

Liatici si zmlu\rr plečítali'jej obsahu porozumeli a sul]iasia s nim bez akýchkoLvek
\frad na znak čo1ro Zmlulu vlastnoručne podpisali v 5 \,yhotoveniach, Zholých
záoŽ!ý vefiteL obdrží2 lThotovenia

záložca obdÍží3 vyhotovenia, z kto.ých 2 budú
srrčasťounávrhu na vklad záložného pláva do katasta ne}llluteLností.

a'

a

ZÁožÍ]ýve teL splnomocňuje záložcu k podaniu návrhu na vk]ad záložnéi'to práva na
sFlá\ e katasta Komfu]1o .

E- Poplatty

spoiené so zriadením záložného pÍáýa znáša záIožca'

\' Čalovci. dňa 08.01.2013

v Bratislave,

3 0 -01-2013

dňa '...''

za 7áložného verite]'a:

zA zÁIožc,J'.

Zoltan Molnár
starosta obce

Ing' Ján Počiatek

ministel doplalT, Ústavby a
regionálrreho rozvoja SR
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