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Záložná zmluva

uzatvorená podl'a § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
č. 0110-PRB/2020/ Z

Zmluvné strany:
Mesto Bytča
Štatutárny orgán
Sídlo
IČO

D s; 'č . -- 1 n UHl "'1"'11
Oi l:j mností zmluvy; • .I,I..I~ ••L.u. -l

L-- ~ 

Ing MIroslav Mmárčik, pnmátor mesta
Námestie SRč 1/1. 014 01 Bytča. SR
00321192

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a s
IB AN SK 1202000000000023525432
(ďalej len "í'áložca")

a

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Štatutárny orgán Ing Andrej Doležal. rruruster dopravy a výstavby SR
Sídlo Námcstrc slobody 6

810 05 Bratislava 15. SR
30416094IČ'O'

DIČ 2020799209
Bankové spojeme: Štátna pokladnica
IB AN SK7181800000007000117681
(ďalej len ..záložný veriteľ")

uzatvárajú túto záložnú zmluvu (ďalej len ..zmluva")

Článok l.
fáložca le \ )IUCn)'111 \ lastníkom nehnuteľností

a) stav ba Bytm)' dom 1\- SO O 1 so súpisným číslom 1578 zapísaná na Iiste \; lastníctva
č 2403 v katastrálnom území Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča. nachádzajúca sa na
parcele regrstra C KN č 3155/197, o výmere 922 m-, zastavaná plocha a nádvone.
v ktorej sa nachádza 44 nájomných bytov

b) parcela registra C KN č 3155/197, o výmere 922 rn", zastavaná plocha a nádvorie.
zapísaná na liste \ lastníctv a č 2403 v katastrálnom území Veľká Bytča. obec Bytča,
13\ tča

c) stav ba Bytov) dom B- SO 02 so súpisným číslom 1579 zapísaná na hste vlastníctva
č 2-1-03 v katastrálnom území Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča, nachádzajúca sa na
parccle registra C KN č 3155/196. o výmere 922 m", zastavaná plocha a nádvone.
\ ktorej sa nachádza 44 nájomných bytov

d) paicela rcgr-tra C KN č 3155/196. o výmere 922 m", zastavaná plocha a nádvorie.
zapísaná na liste \ lastníciva č 2403 v katastrálnom území Veľká Bytča. obec Bytča.
Bytča

') Hodnota nehnuteľností uvedených v bode písm a) a c) tohto článku podľa kúpnej ceny
uv edcnej v kúpnej zmluve 1,0 dňa 24022020 Je 5 255 587.76 eur s DPH



Článok II.

Podľa Zmluvy o posk , tnutí dotácie na obstararue nájomných bytov č 0110-PRB/2020
uzatvorenej dňa :20 u8 2020 (ďalej Jen .Zmluva o poskytnutí dotácie") medzi záložným
veriteľom a založcorn. záložný veriteľ poskytol záložcovi dotáciu na obstarame nájomných
bytov uveden.' ch \ clanku l bod l písm a) a c) tejto zmluvy

2 Záložca sa podľ.; clanl.u Y bod l písm c) Zmluvy o poskytnutí dotácie zaviazal zachovať
nájomný charakter h.' tO\ U\ edcných v článku l bod 1 písm a) a c) tejto zmluvy V prípade.
že záložca pOl U;I tuto sv OJu pov innosť. Je povinný vrátiť dotáciu 'v plnej výške
l 576670.00 eUI záložnému \ enteľovi

3 V článku V hod 1 písm o) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa zmluvné strany dohodli na
zriadeni založného práva na zabezpečenie pohľadávky záložného venteľa v sume
1 576670.00 eur predstavujúcej \l Ý šku poskytnutej dotácie, ktorú Je záložca povinný vrátiť
v prípade. ak dôjde k porušeniu pox innosu podľa bodu 2 tohto článku

Článok III.

Na zabezpečerue pohľadáx ky záložného veriteľa v sume 1 576670,00 eur vyplývajúcej zo
Zmluy)' o posky tnutí dotácre záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti uvedené v článku
l zmluv y a zriaďuje k mm záložné právo v prospech záložného venteľa, ktorý toto právo
pnjíma

Článok IV.

Záložný veriteľ môže záloh užívať len ak na to dá záložca výslovný súhlas

2 Záložca je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťami uvedenými v článku 1. zmluvy (najma
uzav ierať kúpne zmluvy) len po predchádzaj úcom písomnom súhlase záložného venteľa

Článok V.

,.,
.)

Záložné právo vzniká vkladom do katastra nehnuteľností - Okresný úrad B) tča, katastrálny
odbor (ďalej len .uirad")

V prípade, že úrad koname o návrhu na vklad preruší, záložca Je povinný konať tak. aby
záložné právo bolo nadne zapísané do katastra nehnuteľností Záložný veriteľ Je povinný bez
zbytočného odkladu poskytnúť záložcovr všetku sučmnosť

V prípade. ak úrad konanie o návrhu na vklad zastaví, záložca sa zaväzuje do 30 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o návrhu na vklad predložiť nový návrh na
znaderuc záložného práv a

Článok VI.

Záložné právo zamkne. ak záložca za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí
dotácie vráti poskytnutú dotáciu záložnému venteľovi

2 Ďalšie spôsoby zámku záložného práva. ako aj vzťahy, ktoré me sú v tejto zmluve výslovne
upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveruarm zákona č 40/1964 Zb Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov

3 ľáto zmluva stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie úradu, ktorým zamietol vklad záložného
práva do katastra nehnuteľností nadobudne právoplatnosť a predložením návrhu na nov é

záložné právo podľa článku V bod 3 zmluvy

4 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania záväzku záložcu VOČI záložnému veriteľovi.
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Zmluvu 12 .::__ - .: ~ '-,=1111 alebo LIUŠIť len písomnou formou po predchádzajúcej dohode
oboch zrnh. ,- ~_-

6 Zmluva nc,c",', _'_,,:nosť dňom Jej podpísama zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúc n:: ' '" (:, zverejnenia podľa § 47a ods 1 zákona č 40/1964 Zb Občiansky
zákonník \ l ., - ~~,.,~ll;ích predpisov v nadvaznosti na § Sa ods. 1,6 a 13 zákona
č 211/20UI) Z .: -; .vbodnorn prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (Lc-'l',' 'c ,'oje mformácii) v znení neskorších predpisov.

7 Účastníc. :--1 L" _. u picčitali, Jej obsahu porozumeli a súhlasia S ním bez akýchkoľvek
výhi ad. 1'., L -", ,~' 'cl) zmluvu vlastnoi učne podpísali v S vyhotovemach, z ktorých záložný
venteľ ot,:', ' ';lOlovema a záložca obdrží 3 vyhotovema, z ktorých 2 vyhotovema budú
súčast oi. _ " , :'.c1 \ klad záložného pl áv a do katastra, pnčom neoddeliteľnú súčasť týchto 2
vvhoto , i: -' Il;1lm a o posk , tnutí dotácie

8 Zálozn
pi islusr:

<pluornocnuje založc u k podaniu návrhu na vklad záložného práva na

V BytČI. dňa 21 Ol 2021 V Bratislave. dňa . - 2 03- ZaZl 

za zálozcu za záložného venteľa,

ŕ"l
I

ll)i \111 0'31a\ Ňi~áICtk-~~ /.
"plll1látOl mesta Bytča !

.~ -A~~d;eJ Doležal
rmmstcr dopravy a výstavby SR
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