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Zá|ožná zmluva

uzatvorená podl'a $ 151a a nasl. občianskeho zákonníka č. 4011964 Zb.v znení
neskorších predpisov
č. 0503-PRB-2009|Z

Zmluvné strany:

Obec Jakubany
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Dufala, starosta obce
Adresa: 065 12 Jakubany 555

rČo: 00329924
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko' a.s.
Číslo účtu: 34028|100215600
(ďalej Ien,,zá|ožca,,)

n

Ministerstvo dopravy, ýstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Statutárny orgán: Ing. Ján Figeť, PhD., 1. podpredseda vlády aminister dopravy, výstavby

a regionátneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15
30416094
2020799209

Adresa:

IČo:
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70001r7702t8180
(ďalej |en,,záIožný veriteť..)

uzatv ár aju tllto zá|oŽnú zmluvu :

čt . I .

1. Zá|oŽca je výlučným vlastníkom nehnuteťnosti:

Stavba _ býový dom 16 bj. - blok A., súpisné číslo 666 ktorá sa nachádza v k. ú.
Jakubany na parc. CKN č. 267614I, azastavané plochy anádvoria ovýmere 369 m2,
parc. CKN 267614I, zapísané na LV č.3339

2. Hodnota nehnuteťnosti uvedenej v bode 1. tohto článku podl'a konečnej faktúry 092\2OIO
zo dňa3I. |2.2010 je 931 720,12 elx,

cl. il.

1. Podťa priloženej Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných býov č. 0503-
PRB-2009 uzatvorenej dŤa 29. 9. 2009 medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho
rczvoja Slovenskej republiky a obcou Jakubany (ďalej |en ,,Zm|uva o poskýnutí dotácie
na obstarávanie nájomných býov..). Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,



,)

3.

ktoré j e právnym predchodco m záIožného veriteťa poslqrtlo zá|ožcovi dotáciu na výstavbu
nájomných bytov v stavbe BD 16 b. j. - blok A v Jakubanoch

ZáIožca sa podťa Čt. ru. bod l l písm. c) Zmluvy o poskytnutí dotacie na obstarávanie
nájomných bytov zaviazal využíť bytové jednotky v stavbe 16 bj. - blok A po dobu
minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania. V prípade, že záIožca poruší
túto svoju povinnosť, je povinný vrátíť dotaciu v plnej výške: 217 |90,00 etx záIožnému
veriteťovi.

v Čl. IV. bod Í2 Zm|uvy o poskytnutí dotrície na obstarávanie nájomných býov sa
zmluvné strany dohodli na zríadení zá|ožného práva na zabryď,enie pohladávky
zá|ožného veritel'a v sume 2I7 I90.. eur predstavujúcej výšku pos@utej dotácie, ktoru
je zá|ožca povinný wátiť v prípade, ak dójde k porušeniu povinnosti podťa bodu 2. tohto
článku.

čl m.

Na zabezpečenie pohladávky zalohého veriteťa v sume 2l7 |90,00 eur vyplývajúcej zo
Zmluvy o poskytnutí dotacie na obstanávanie níjomných bytov záůoŽca dáva do z.ilobu svoju
nehnutelhosť špecifikovanú v Č1. t. teito mluvy aniaďujeknej zilohépnávo pre záložritého
veriteťa, ktoý toto právo prijíma.

čl rv.

1. Zá|ožný veritel] móže zá|ohuŽívať len ak na to dá zá|ožcaýslovný súhlas.

2. Zá|ožcaje oprávnený nakladať snehnuteťnosťou špecifikovanou vČl. I. tejto zmluvy
(najmá uzavierať kúpne zmlur,y) len po ptedchádzajúcom písomnom súhlase záLožného
veriteťa.

čt. v.

Zá|ožné právo vzluká vkladom do katastra nehnutelhostí _ Katashrílny úrad v Prešove,
Správa katastra v Starej Lubovni'

čt. vI.

1. ZáLožné právo zanikne, ak zá|ožca za podmienok dohodnuých v Zmluve o poskytnutí
dotácie na obstarávanie nájomných byov vráti posk5'tnufu dotaciu záIoŽnémuveriteťovi.

2. Ďalšie spósoby zríniku zá|ožného ptáv4 ako aj vďahy, ktoré nie sú v tejto nnluve
qýslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami oběianskeho zÁkonnka
v platrrom znení.

3 . Táto zmluva sa uzatváta na dobu trvania záv?izkll' ziůožca voči zá|ožnému veriteťovi.
4. Zmluvu je možné zmeruť alebo zrušiť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode

oboch zmluvných strán.

5. Neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy tvorí Zmluva o poskytnutí dotácie na obstanívanie
nájomných bytov.
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6.

7.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním bez akýchkoťvek

ýhrad, na znak čoho zmluvu vlasbroručne podpísalí v 4vyhotoveníach, zktorých
zá|ožný veriteť obďrží 1 vyhotovenie azáIožca obdrŽí 3 vyhotovenía, zktorých 2 budú
súčasťou návrhu na vklad zá|ožného ptávado katastra nehnutel'ností.

Zá|ožný veriteť splnomocňuj e záLoŽcl; k podaniu nríwhu na vklad zá|oŽného práva na

Správe katastra v Starej Lubovni .

Poplatky spoj ené so zriadení m zéložného pnáva znrálša zá| ožca.

1 t* FEE lntt
V Jakubanoch dňa 14. Lmll

:

zazéůož,ctt:

PhDr. J

V Bratislave. dňa

zazáložnrého veriteťa:

Ing. Jrán Figeť,
ťffi


