Pôdohospodárska platobná agentúra
sekcia projektových podpôr
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Dňa .........

Vec: Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
Ako záložca žiadam o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva v prospech
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) ako:
prvého

druhého

záložného veriteľa.

Údaje o záložcovi:
Obchodné meno/názov (PO)
Meno a priezvisko/rodné priezvisko (FO)
Sídlo (PO) /adresa (FO)
IČO
Označenie štatutárneho orgánu, ktorý bude podpisovať záložnú zmluvu
Dátum narodenia/rodné číslo/štátna príslušnosť (FO)
Registrácia subjektu (obchodný register, živnostenský register, evidencia SHR a pod.)
Banka /finančná inštitúcia financujúca /spolufinancujúca realizáciu predmetu projektu
Aktuálne tel. č. záložcu

Údaje o zabezpečovanej pohľadávke PPA:
Číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum podpisu zmluvy
Názov projektu
Kód projektu
Číslo a názov opatrenia
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku

SKK
EUR

1

Predmet záložného práva:1
A: hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
Por.
č.

Nadobúdacia
hodnota v SKK
(po 1.1.2009
v EUR)

Názov, popis príslušenstva

Inventárne číslo

Výrobné číslo,
číslo karosérie,
výr. číslo motora
a pod.

Číslo technického
resp. obdobného
preukazu

Výrobné číslo,
číslo karosérie,
výr. číslo motora
a pod.

Číslo technického
resp. obdobného
preukazu

B: hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
Por.
č.

Názov, popis príslušenstva

Všeobecná
hodnota v SKK
(po 1.1.2009
v EUR) podľa
znalec. posudku

Inventárne číslo

C: nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
Por.
č.

Identifikácia
(pozemok, stavba)

Súpisné č.
stavby

Parcelné č.
pozemku

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Číslo
LV

Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bude/nebude2 v zrýchlenom konaní do 15 dní.
1
2

Vyplní sa vždy iba aktuálna časť
Nehodiace sa prečiarkne

2

D: nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
Por.
č.

Identifikácia
(pozemok, stavba)

Súpisné Parcelné č.
č. stavby pozemku

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Číslo
LV

Všeobecná
hodnota v SKK
(po 1.1.2009
v EUR) podľa
znalec. posudku

Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bude/nebude3 v zrýchlenom konaní do 15 dní.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú správne. Som si vedomý, že
v prípade uvedenia nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov môže PPA odstúpiť od
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

.........................................................................
podpis štatutárneho orgánu

Prílohy:
1. originál znaleckého posudku (v prípadoch podľa bodu B a D);
2. úverová zmluva a zmluva o zriadení záložného práva v prospech banky /finančnej
inštitúcie ako prvého záložného veriteľa (v prípadoch, kedy bude totožný záloh pre
banku /finančnú inštitúciu a PPA, pričom prvým záložným veriteľom bude banka/finančná
inštitúcia, s ktorou má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci a druhým záložným
veriteľom bude PPA).

3

Nehodiace sa prečiarkne

3

