Zí|oŽná zm|uva
uzaťvoťoná pod|'a s 151a a nasl. Občianskeho zíkonníloč. 'l011964 Zl't' y z.není

neskoršíchpredpisov
č.0033-PRB/2011/Z

ZmlUvnó střanY:

Oboc

Štatutárnv orpán:

Ac]resa:

Calovec
Zoltán Molnár - stařosta obcc
obccný úratl Čalovec,9'16 02 čalovec č.170

00306401
IČoI
Bankové spojenie: Prima banka Slovcnsko a.s. polročka Komárno
3803037003/5600
Čísloúčtu,
(ďalej len,,záložcď')
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Ministerstvo dopřa\T, rlÍstavby a regionálneho rozvoja slovenskej rcpubliky
Štatutárny orgán: IDg. Ján Počiatek, ninistel doplavy, výsta\'by a regiorrálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15
30416094
lČo:
DTČ:
2020'799209
spojenie:
Štátna pokJadnica
Barkor é
Čí.]núčt,,
7000117702/8180
(ďalei ]en ,,ZíoŽný veritel"')

Adresa:

uzatvárajú tuto záložnúzllulul

Čt. r.

1.

Záložca je výlučným vlastníkon nehnuteLnosti|

2'

_ sever' ktolá sa nachádza v k' ú' Čaior'ec na
Stavba BytolÝ dom 6 b.j. - Blok
',A"
parc. č. 188/4' o výmere 439 m2 zastavanej plochy' súp' č' 424'
parcele registra
',C",
zapísanej na Lv č. 678.
Hodnota nehrruteLnosti uvedenej vbode 1' tohto článku podl'a konečnej faktúry je

159 541,52 eur.

Čl. .
1.

Podl'a priloženej Znluvy o posk}'tnutí dotácie na obstarávarrie náiornných byov
č'0033-PRB/201 1 uzatvolenei dňa 10.06.20] 1 medzi Ministerstvon1 dopravy' výstavby
a regionálneho rozvoja SR a obcou Čalovec (d'alej len ,,Zmltrva o posk}tnutí dotácie na
obsúrávanie nájomných b)'tov") Ministemtvo dopravy' výstavby a regiolálneho rozvoja
sR ]]o\k)'tlo ZaloŽcovi dotáuiLr na obstar'anie nájonlných bytov v star'be Bytový dom 6 b'j'
- Blok ,,A'' _ sev€Í \ Calo\ ci'

v' bod l plsnr' g) Zmluw o poskýnutí dotácie na obstalávanie
,podla
::]1fnLn\cn D)lo\ lJ\lal- t1 r7it brtore iconotk\ \ lIa\be
ts}lo\j Jom Ó ll.j.-Blok
_ se\'er po dobu minimálne
30 rokov vjJLlcne nJ UceL\ n";on-.t'o u5,
i: pripade.',Aze
Z__'

Čt

2'a' qr

.

:.:i:"i..n,ro.\ojLpo\i.riJsr.r.povirr
zJLoznernu.,rertcl
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"

pt.m' rtlmlur1opJ'k)lru.l dotlcie ra ol-.torá.arl e rraiomr
btro' :o
zÍr]L\']e 5lrJnj duhod], rla Zr:Jde1' /olo7]lcl_o pro'_ nr zabezpcČelr,.trh
nol ladilt'r
.
48U0'_ eur p-cd 'r.' ..i.'c.i
p".k)
ýlku
ň;;
', :JJŤe
'':1::':]:ll]n
'
/Jlo-cŽ
po\'l)ll) lvra'|'
\ plipocc. dl' dójd, k nrl'l.eril
'];
DoV.lro''i p6j'.u bodu 2' tohto

*;i;;.;;

článku

Čt. rrr.

\a zabezpečenie pohfadár4<y záloŽrého ve tei'avsume 47 860,- eur
r,yp1;|'vajúcej zo Zmlul
-lo poskytnutí dotácie na obstarávanie nájoúrných
b1'tov ziíložcadáva do zálobu

svojLl
n.hnute]'nosť špecifiliovanú v Č]' I teito zm]uv}' a zdad'uje
k nej zá1ožnéprávo pre záložnéÁo
\ erite]'a. ktoťý toto plár'o prijima'

Čl.Iv.
1.

7

Z{iložný veritel móže zá]oh užíl.at']en

ai<

na to dá záložca výslovný

sú as.

Záložca je oprár'nený nakladať s nehlutell1ost'ou Špccifiko\anou
\ Č1' I' te]to zm]uvy
ín_in á L.,av.era'kupne zntlur1r len po preochidz.rj
p .o,-.nrr.-., j'J".J)ir",;''ř";
\

'.o.'

er'jtel'á

Čt. v.
Záložné prár'o vzniká vkladom do katastra neh]u1e]'ností _
KatastlánY ulad v Nitle.
\p..iVJ l.alaílr v Ko.nárne
'

cl. vI.
Zálažié ptá"-o zanikne. ak Zá]oŽca

7]r poclrn]crrol dohoclnoďch \
'Z1D]u\e o poskÍnutí
dolácie na obstaá\'anie nájomných b}tor] rratr posl1tnLrtri
dotJciu raIoznJ.- uJ.rt"r.,.,i
2. Uals]e.Jloqob) ,/d]]lkL ,/xloŽného prira. alo
aj lz.-h). lto-c nie srr r'teito
zrtrlure
'
ti''lovne uprarené' .a bl'o l l'!d:|'
in\lJŠll\jl]i ustd.1o\;nia]ni on j;u.rn"t''o ," r'or-it
\ pl alnom zleLli
"

Táto7n'1

1.

o

'" L/a

v.lfd nJ dobL l1.Lf

'al4l;/^Ll ,/_]o,/cLl \ oal 7j]o,,nen'u \e_ilc o\ l
je
Zmluvu
možnézmeniť alebo 7rušiťlen písomnou forrr]ou po pleclclrádzajúcej
dolror1e
oboch an]u\'ných slún'
'

). N,eocldelitelnú súčast'tejto zmlrivy tvorí Znluva
nájoInných bytol'.

o posk1''tnutí dotác1e

na obstarávanie

Lčastnici si Znlu\'u plečítali,jei obsahu porozunreli a súhlasia sním bez akýcl (o].vek
rjhrad, na Znak čoho zm1uvu \'1ast[orucne podpisali r 5 \yhotoveniach' z ktolich
ZáoŽný veritef obdrŽí 2 \Thotovenia a zá\ožca obdlží3 lyhotovenja, z ktolýclr 2 budú
súčasrounávllru na vk1ad záložného práva do lQtastra ne1mute],ností.

Záožlý veriter splnomocňuje záložcu k podaniu návrhu na vklad záložného prava
srni\

e

katastla v Komáme.

PoplarL] spoiené so zriadc,l.n z.iloŽneho pravJ 7naix7áloZcd'

\' Calovci, dňa 08.01'2013

m zaožc\|

Zoltan MolnáI
starosta obce

v Bratislave,

dňa

Za

3

0 -01-2013

záloálého veŤitel'a:

lng. Jáí Počiatek

sltr-l*r

a'Xď

na

