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Zmluva o zriadení zálo�ného práva  
a 

Mandátna zmluva 
 

        è. 328/AUOC/2013 � ZZ/1 
 
uzatvorené medzi zmluvnými stranami: 

 
Slovenská sporite¾òa, a. s. 
Tomá�ikova 48,  832 37 Bratislava 
IÈO: 00 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vlo�ka è. 601/B  
(ïalej len �Zálo�ný verite¾") 
 
a 
 
Obchodné meno:  Obec By�ta 
Adresa sídla:   Okru�ná 9, 076 13 By�ta 
IÈO:     00 331 392 
zastúpená starostom obce: 
Priezvisko, meno, titul:  Be¾u� Andrej 
 (ïalej i pre prípad viacerých osôb len �Zálo�ca�) 
 
 

ÈAS� I. 
Obsah listiny, predmet zmlúv a zabezpeèovaná poh¾adávka 

1. Obsahom tejto listiny sú Zmluva o zriadení zálo�ného práva k poh¾adávkam Zálo�cu súèasným aj takým, ktoré 
Zálo�ca nadobudne v budúcnosti (ïalej len �Zmluva o zálo�nom práve�) a Mandátna zmluva (ïalej len 
�Mandátna zmluva�) a Dodatok k zmluve o be�nom úète (ïalej len �Dodatok�).  

2.    Predmetom Zmluvy o zálo�nom práve je dohoda zmluvných strán o zriadení Zálo�ného práva k poh¾adávkam 
Zálo�cu súèasným aj takým, ktoré Zálo�ca nadobudne v budúcnosti, a to Zálo�com v prospech Zálo�ného 
verite¾a na zabezpeèenie poh¾adávky Zálo�ného verite¾a a predmetom Mandátnej zmluvy je udelenie poverení 
Zálo�com ako mandantom Zálo�nému verite¾ovi ako mandatárovi pre vykonanie úkonov v súvislosti s výkonom 
Zálo�ného práva a predmetom Dodatku je úprava vz�ahov Zálo�ného verite¾a a Zálo�cu vyplývajúcich zo 
zmluvy o be�nom úète. 

3. Pre úèely zmlúv obsiahnutých v tejto listine sa poh¾adávkou Zálo�ného verite¾a (a to aj v prípade premlèania) 
rozumie:  
a) poh¾adávka, ktorá vznikla alebo vznikne zo Zmluvy o úvere è. 328/AUOC/2013 zo dòa 10.12.2013 (ïalej 

len �Úverová zmluva�) uzatvorenej medzi Zálo�ným verite¾om ako verite¾om a Zálo�com ako dl�níkom 
(pre úèely tohto bodu ïalej len �Dl�ník�), v znení jej neskor�ích dodatkov, na základe ktorej Zálo�ný 
verite¾ poskytol Úver súhrnne a� do vý�ky Úverového rámca vo vý�ke 49.250,73 EUR (slovom 
�tyridsa�devä�tisícdvestopä�desiat a 73/100 eur), prièom poh¾adávku tvorí istina ako je �pecifikovaná 
v Úverovej zmluve a príslu�enstvo, ako je �pecifikované v Úverovej zmluve, a to najmä úroky, úroky 
z ome�kania, úroky z preèerpania, v�etky poplatky spojené s Úverom,  

b) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikla alebo vznikne plnením Zálo�ného verite¾a z Akreditívu, ktorý 
Zálo�ný verite¾ otvoril v súlade s podmienkami akreditívnej listiny, a to na základe alebo v súvislosti 
s Úverovou zmluvou,  

c) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikla alebo vznikne plnením Zálo�ného verite¾a zo Záruky, ktorú 
Zálo�ný verite¾ vystavil v súlade s podmienkami Záruènej listiny, a to na základe alebo v súvislosti 
s Úverovou zmluvou,  

d) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikla alebo vznikne v súvislosti s Rámcovou treasury zmluvou, 
a to na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, 

e) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo 
vypovedaním Úverovej zmluvy,  

f) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Úverovej zmluvy 
iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním,   

g) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v 
dôsledku plnenia Zálo�ného verite¾a Dl�níkovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho 
úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,   

h) poh¾adávka na uhradenie nákladov výkonu Zálo�ného práva pod¾a tejto listiny a zaplatenie zmluvných 
pokút pod¾a Úverovej zmluvy, zmlúv obsiahnutých v tejto listine a v�etkých ostatných zmlúv uzavretých 
medzi Zálo�ným verite¾om a Dl�níkom,   
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i) poh¾adávka a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vz�ahu zalo�eného Úverovou 
zmluvou, (t.j. poh¾adávka, vyplývajúca zo zmeny vý�ky poskytnutých peòa�ných prostriedkov a pod.), 
alebo nahradením záväzku vyplývajúceho z Úverovej zmluvy novým záväzkom, t.j. v prípade privatívnej 
novácie právneho vz�ahu, zalo�eného Úverovou zmluvou 
(ïalej pre v�etky horeuvedené prípady alebo ktorýko¾vek z nich �Poh¾adávka�). 

4. Prípady uvedené v bode 3 tejto èasti mô�u nasta� samostatne alebo niektoré alebo v�etky súbe�ne. 
5. Prípad uvedený v bode 3 písm. b) tejto èasti platí v prípade poskytnutia Akreditívneho rámca, prípad uvedený v  

bode 3 písm. c) platí v prípade poskytnutia Záruèného rámca, prípad uvedený v bode 3 písm. d) platí v prípade 
poskytnutia Treasury rámca. 

6. Najvy��ia hodnota istiny, do ktorej Zálo�ca Poh¾adávku pod¾a bodu 3 tejto èasti zabezpeèuje v zmysle ust. § 
151b ods. 3 Obèianskeho zákonníka je v èase uzavretia zmlúv obsiahnutých v tejto listine vo vý�ke 49.250,73 
EUR (slovom �tyridsa�devä�tisícdvestopä�desiat a 73/100 eur ) 
 
 

ÈAS� II. 
Zmluva o zálo�nom práve 

 
èl. I. 

        Záloh 
1. Záloh pod¾a tejto Zmluvy o zálo�nom práve tvoria: 
1.1 poh¾adávky: 

a) v�etky a tie� ktoráko¾vek z poh¾adávok Zálo�cu voèi Zálo�nému verite¾ovi (ïalej len �Poddl�ník - zálo�ný 
verite¾�), na peòa�né prostriedky na be�nom úète è.551827944/0900 vedený u Zálo�ného verite¾a (ïalej len 
�Be�ný úèet�), vrátane príslu�enstva týchto poh¾adávok, na nakladanie s peòa�nými prostriedkami na Be�nom 
úète t. j. na výplatu v hotovosti alebo na bezhotovostný prevod z Be�ného úètu a to na peòa�né prostriedky, 
ktoré sú v èase vzniku zálo�ného práva na Be�nom úète ako aj na v�etky peòa�né prostriedky, ktoré 
kedyko¾vek poèas trvania tejto Zmluvy o zálo�nom práve budú na Be�ný úèet vlo�ené alebo prevedené, ako aj 
poh¾adávka Zálo�cu voèi Poddl�níkovi - zálo�nému verite¾ovi na výplatu zostatku po zániku Be�ného úètu. 

b) v�etky a tie� ktoráko¾vek z poh¾adávok Zálo�cu voèi Zálo�nému verite¾ovi (ïalej len �Poddl�ník - zálo�ný 
verite¾�), na peòa�né prostriedky na be�nom úète è.5050255442/0900 vedený u Zálo�ného verite¾a (ïalej len 
�Be�ný úèet�), vrátane príslu�enstva týchto poh¾adávok, na nakladanie s peòa�nými prostriedkami na Be�nom 
úète t. j. na výplatu v hotovosti alebo na bezhotovostný prevod z Be�ného úètu a to na peòa�né prostriedky, 
ktoré sú v èase vzniku zálo�ného práva na Be�nom úète ako aj na v�etky peòa�né prostriedky, ktoré 
kedyko¾vek poèas trvania tejto Zmluvy o zálo�nom práve budú na Be�ný úèet vlo�ené alebo prevedené, ako aj 
poh¾adávka Zálo�cu voèi Poddl�níkovi - zálo�nému verite¾ovi na výplatu zostatku po zániku Be�ného úètu. 

c) v�etky a tie� ktoráko¾vek z poh¾adávok Zálo�cu voèi Zálo�nému verite¾ovi (ïalej len �Poddl�ník - zálo�ný 
verite¾�), na peòa�né prostriedky na existujúcich a v budúcnosti zriadených úètoch, ktoré sú alebo budú vedené 
u Zálo�ného verite¾a (ïalej len �Úèet�), vrátane príslu�enstva týchto poh¾adávok, na nakladanie s peòa�nými 
prostriedkami na Úète t. j. na výplatu v hotovosti alebo na bezhotovostný prevod z Úètu a to na peòa�né 
prostriedky, ktoré sú v èase vzniku zálo�ného práva na Úète ako aj na v�etky peòa�né prostriedky, ktoré 
kedyko¾vek poèas trvania tejto Zmluvy o zálo�nom práve budú na Úèet vlo�ené alebo prevedené, ako aj 
poh¾adávka Zálo�cu voèi Poddl�níkovi - zálo�nému verite¾ovi na výplatu zostatku po zániku Úètu. 

     (pre spoloèné oznaèenie v�etkých Poddl�níkov uvedených v bode 1.1 tohto èlánku ïalej len �Poddl�ník�)  

   (ïalej i pre prípad viacerých poh¾adávok  len �Záloh�). 
 
2. Zálo�ca vyhlasuje, �e je alebo bude výluèným vlastníkom Zálohu a vyhlasuje, �e na Zálohu neviaznu �iadne 

�archy.  
3. Na zabezpeèenie Poh¾adávky Zálo�ca zriaïuje a Zálo�ný verite¾ prijíma Zálo�né právo na Záloh (ïalej len 

�Zálo�né právo�). 
4. Zálo�né právo sa vz�ahuje aj na súèasti, úroky a ostatné príslu�enstvo Zálohu. 

 
 

 
èl. II. 

Vznik a zánik Zálo�ného práva 
1. Zálo�né právo vznikne splnením zákonom stanovených podmienok, t.j. uzatvorením Zmluvy o zálo�nom práve 

a registráciou v Notárskom centrálnom registri zálo�ných práv (ïalej len �Registrácia� a �Register zálo�ných 
práv�) a nadobudnutím vlastníckeho práva k Zálohu.  

2. �iados� o Registráciu vrátane úhrady poplatkov za Registráciu podá Zálo�ca do piatich dní odo dòa podpisu 
Zmluvy o zálo�nom práve obidvomi zmluvnými stranami; jeden rovnopis originálu alebo úradne overenú  kópiu 
Registrácie predlo�í Zálo�nému verite¾ovi do desiatich dní odo dòa podpisu Zmluvy o zálo�nom práve. 
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3. Zálo�ca týmto splnomocòuje Zálo�ného verite¾a, aby Zálo�ný verite¾ vykonal Registráciu, ak tak neurobí 
Zálo�ca v lehote urèenej Zálo�ným verite¾om pod¾a bodu 2. tohto èlánku. V takom prípade náklady na 
Registráciu tvoria súèas� Poh¾adávky. 

4. Zálo�né právo zaniká: 
a. okamihom splatenia Poh¾adávky, alebo 
b. vzdaním sa zálo�ného práva Zálo�ným verite¾om, alebo 
c. zánikom Zálohu, alebo 
d. okamihom, keï nastanú iné skutoènosti, na základe ktorých zaniká Zálo�né právo pod¾a zákona, alebo  

Zmluvy o zálo�nom práve.   
5. Zálo�ný verite¾ a Zálo�ca sa dohodli, �e Zálo�né právo k poh¾adávke Zálo�cu z Be�ného úètu zanikne 

v rozsahu tej èasti poh¾adávky z Be�ného úètu, vo vý�ke ktorej bude z Be�ného úètu zrealizovaný hotovostný 
alebo bezhotovostný prevod peòa�ných prostriedkov na základe písomného Pokynu, v prospech osôb 
odli�ných od Zálo�ného verite¾a, a to momentom, ktorý bezprostredne predchádza momentu zrealizovania 
Pokynu. Poddl�ník nie je povinný na základe písomného Pokynu realizova� hotovostné alebo bezhotovostné 
platby z Be�ného úètu v prospech osôb odli�ných od Zálo�ného verite¾a, a to momentom keï nastane Prípad 
poru�enia. 

6. Zálo�ný verite¾  po  zániku Zálo�ného práva vydá Zálo�covi písomné potvrdenie o splnení jeho záväzku 
z Úverovej zmluvy, príp. listinu preukazujúcu zánik Zálo�ného práva, okrem Zálo�ného práva pod¾a bodu 5. 
tohto èlánku.  

7. Zálo�ca sa zaväzuje do pätnástich dní po zániku Zálo�ného práva poda� �iados� o registráciu výmazu 
Zálo�ného práva z Registra zálo�ných práv a predlo�i� Zálo�nému verite¾ovi potvrdenie o registrácii výmazu 
Zálo�ného práva z Registra zálo�ných práv.  Náklady spojené s registráciou výmazu Zálo�ného práva 
z Registra zálo�ných práv zná�a Zálo�ca. Zálo�ný verite¾ nezodpovedá za �kody, ktoré vzniknú nedodr�aním 
tejto povinnosti Zálo�com.   

8. Ak Zálo�ca nepo�iada o registráciu výmazu Zálo�ného práva z Registra zálo�ných práv v lehote urèenej pod¾a 
bodu 7. tohto èlánku, je oprávnený poda� �iados� o registráciu výmazu Zálo�ného práva z Registra zálo�ných 
práv Zálo�ný verite¾. Náklady Zálo�ného verite¾a spojené s registráciou výmazu Zálo�ného práva z Registra 
zálo�ných práv sa zaväzuje uhradi� Zálo�ca Zálo�nému verite¾ovi. Povinnos� Zálo�cu uhradi� vy��ie uvedené 
náklady Zálo�ného verite¾a trvá i po zániku Zmluvy o zálo�nom práve. 

 
 

èl. III. 
Výkon Zálo�ného práva, uspokojenie Poh¾adávky 

1.    Ak Poh¾adávka nebude riadne a vèas splácaná, je Zálo�ný verite¾ oprávnený zaèa� výkon Zálo�ného práva 
spôsobom upraveným vo V�eobecných obchodných podmienkach Zálo�ného verite¾a (ïalej len �VOP�).  

2.    Zálo�ný verite¾ je oprávnený z vý�a�ku dosiahnutého výkonom Zálo�ného práva uspokoji� Poh¾adávku alebo jej 
èas�.  

3.    Zálo�ný verite¾ je oprávnený uspokoji� Poh¾adávku alebo jej èas� aj z Poddå�níkom a pois�ovate¾om, ak je Záloh 
poistený, poukázaného plnenia. 

 
ÈAS� III. 

        Mandátna zmluva 
1. Zálo�ca ako mandant poveruje a zároveò splnomocòuje týmto Zálo�ného verite¾a ako mandatára (ktorý je 

oprávnený toto splnomocnenie prenies� ïal�ím splnomocnením na tretiu osobu), aby na jeho úèet za odplatu  
1,-EUR uskutoènil v�etky úkony, potrebné a nevyhnutné k výkonu Zálo�ného práva pod¾a Zmluvy o zálo�nom 
práve,  a aby v jeho mene urobil v�etky právne úkony (uzavretie kúpnej zmluvy, vyhlásenie Sú�a�e a iné) 
potrebné na prevod vlastníckeho práva k Zálohu na tretiu osobu. 

2. V prípade, ak sú Zálohom poh¾adávky z Be�ného úètu alebo Vkladového úètu, alebo iného Úètu, Zálo�ca týmto 
poveruje a zároveò splnomocòuje Zálo�ného verite¾a (ktorý je oprávnený toto splnomocnenie prenies� ïal�ím 
splnomocnením na tretiu osobu), aby v prípade ome�kania s úhradou Poh¾adávky disponoval so Zálohom, t.j. 
ude¾uje mu dispozièné právo k poh¾adávke z úètu, a to do vý�ky, do ktorej poh¾adávka z úètu tvorí Záloh. 

3. Zálo�ca ako mandant nie je oprávnený vypoveda� túto Mandátnu zmluvu po dobu trvania Poh¾adávky. Zmluvné 
strany týmto vyluèujú platnos� ustanovení §§ 567, 569, 570, 574 a 575 Obchodného zákonníka.  

 
 

ÈAS� IV. 
Dodatok k zmluve o be�nom úète 

uzatvorený pod¾a § 708 a nasl. Obchodného zákonníka 
Zálo�ný verite¾ a Zálo�ca sa dohodli na tom, �e dòom podpisu tejto listiny zároveò menia a dopåòajú: 
 

 Zmluvu o be�nom úète, na základe ktorej Zálo�ný verite¾ ako Banka zriadila a vedie pre Zálo�cu ako 
Majite¾a úètu be�ný úèet è. 551827944/0900,  

 Zmluvu o be�nom úète, na základe ktorej Zálo�ný verite¾ ako Banka zriadila a vedie pre Zálo�cu ako 
Majite¾a úètu be�ný úèet è. 5050255442/0900,  
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sa dopåòa takto: 
1. Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e na úèely tejto zmluvy je vý�ka Minimálneho zostatku na Úète 0,- EUR 

(slovom nula eur). 
2. Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e Banka bude prijíma� na Úèet v mene, na ktorú znie, hotovostné peòa�né 

vklady a tuzemské alebo zahranièné bezhotovostné platby uskutoènené v prospech Úètu. 
3. Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e ustanovenia § 709 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskor�ích predpisov sa nepou�ijú v èasti, v ktorej je Banka povinná na základe písomného Platobného 
príkazu, na základe iného Príkazu, èi Pokynu realizova� bezhotovostné alebo hotovostné platby z Úètu v mene 
Majite¾a úètu ním urèeným osobám. 

4. Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e Banka je oprávnená odpísa� peòa�né prostriedky z Úètu vo vý�ke 
Poh¾adávky a to v prospech Zálo�ného verite¾a aj bez predlo�enia prevodného príkazu Majite¾om úètu, 
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) zákona è. 492/2009 Z.z. o platobných slu�bách o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov, k èomu k èomu Majite¾ úètu týmto dáva Banke svoj 
neodvolate¾ný súhlas.  

5.  Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e Majite¾ úètu nie je oprávnený vypoveda� zmluvný vz�ah zalo�ený touto 
zmluvou poèas platnosti Úverovej zmluvy.  

6.  Banka a Majite¾ úètu sa dohodli, �e úèinnos� ustanovení tohto èlánku zmluvy zaniká v deò nasledujúci po dni 
zániku Poh¾adávky. 

7.    Na základe Rámcovej zmluvy o obchodovaní s investiènými nástrojmi zo dòa .............. uzavretej medzi Bankou 
a  Majite¾om úètu (ïalej len �Rámcová zmluva�) na krátkodobý termínovaný � collaterálový � úèet, mô�e Banka 
èas� peòa�ných prostriedkov z Be�ného úètu úroèi� úrokovou sadzbou, dohodnutou individuálne s Klientom 
poèas pevne stanovenej doby (ïalej len �doba viazanosti�) na pevne dohodnutú sumu (ïalej len �viazaná 
suma�). 

8.  Úroky z viazanej sumy nále�ia Majite¾ovi úètu ako majite¾ovi úètu za obdobie od prvého dòa doby viazanosti do 
dòa,  predchádzajúceho poslednému dòu doby viazanosti.  

9.  Doba viazanosti, viazaná suma a úroková sadzba budú predmetom osobitnej dohody Banky a Majite¾a úètu. 
Takúto dohodu mô�u zmluvné strany uzatvára� aj opakovane. 

10. Viazanú sumu, ktorá bude predmetom �peciálneho úroèenia po dobu viazanosti, mô�e Banka evidova� v�dy 
v ka�dom jednotlivom prípade na podúètoch k Be�nému úètu, èo v�ak neznamená, �e ide o nový úèet. Ide len 
o evidenèné èíslo, ktoré zabezpeèí po dobu viazanosti iné úroèenie viazanej sumy, ne� je �tandardné úroèenie 
peòa�ných prostriedkov na Be�nom úète. 

11.  Na viazanú sumu, ktorá je predmetom �peciálneho úroèenia po dobu viazanosti, sa aj po dobu viazanosti 
vz�ahujú v�etky dohody Banky a Majite¾a úètu, v�etky obmedzenia alebo �archy, ktoré sa na tieto peòa�né 
prostriedky vz�ahovali pred dobou viazanosti, a to aj poèas doby viazanosti aj po jej uplynutí. Uvedené neplatí 
na úrok, pripísaný k viazanej sume poèas doby viazanosti.  

 
 

ÈAS� V.  
                                                       Závereèné ustanovenia 
                                               zmlúv obsiahnutých v tejto listine 

1. Zálo�ca súhlasí so sprístupnením a poskytnutím v�etkých údajov o v�etkých úveroch a bankových zárukách 
poskytnutých Zálo�covi, údajov o Poh¾adávkach a údajov o zabezpeèeniach, ktoré má voèi nemu Zálo�ný 
verite¾ z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní svojich záväzkov z poskytnutých úverov a 
bankových záruk, údajov o zabezpeèeniach, ktoré Zálo�ca poskytuje za splácanie úverov a bankových záruk a 
údajov o svojej bonite a dôveryhodnosti z h¾adiska splácania záväzkov Zálo�cu, a to vrátane údajov získaných 
Zálo�ným verite¾om v priebehu rokovania o uzatvorení týchto Bankových obchodov, ktoré podliehajú ochrane 
bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách a ochrane osobných údajov pod¾a 
osobitného predpisu, prièom zoznam osobných údajov, úèel  ich spracúvania,  podmienky získavania a okruh 
dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to: podniku pomocných bankových slu�ieb, ktorý je 
prevádzkovate¾om spoloèného registra bankových informácií pod¾a Zákona o bankách, subjektom povereným 
spracúvaním údajov v spoloènom registri bankových informácií za podmienok ustanovených osobitným 
zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám a poboèkám zahranièných bánk v zmysle Zákona o 
bankách. 

2. Zálo�ca sa zaväzuje: 
a) od podpisu tejto listiny zdr�a� sa akýchko¾vek právnych úkonov vo vz�ahu k Zálohu do Registrácie 

Zálo�ného práva v zmysle Zmluvy o zálo�nom práve, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu 
Zálo�ného verite¾a k uskutoèneniu týchto právnych úkonov; 

b) neprevies� bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zálo�ného verite¾a Záloh na inú osobu a� do èasu 
úplného splatenia Poh¾adávky, s výnimkou výkonu Zálo�ného práva; 

c) oznámi� Zálo�nému verite¾ovi zmenu miesta, uvedeného v Zmluve o zálo�nom práve, kde sa Záloh obvykle 
nachádza, ak sú Zálohom hnute¾né veci; 

d) nezriadi� bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zálo�ného verite¾a k Zálohu iné zálo�né právo alebo 
inú �archu v prospech tretej osoby, ako aj nepreda�, nepostúpi�, neza�a�i�, nezapoèíta� voèi poh¾adávkam 
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tretích osôb, neda� súhlas k zapoèítaniu ani iným spôsobom nenaklada� bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Zálo�ného verite¾a so Zálohom  a to a� do èasu úplného splatenia Poh¾adávky; 

e) informova� Zálo�ného verite¾a o v�etkých skutoènostiach, ktoré mali alebo budú ma� za následok zní�enie 
hodnoty Zálohu, jeho zánik alebo zhor�enie kvality. Zároveò sa zaväzuje v prípade zaèatia súdneho 
konania alebo exekúcie týkajúcich sa Zálohu informova� Zálo�ného verite¾a. Ak takýto prípad nastal, je 
Zálo�ca povinný doplni� zabezpeèenie v rozsahu a lehote, ktoré zodpovedajú po�iadavke Zálo�ného 
verite¾a. 

f) vykona� v�etky opatrenia, ktoré by zabránili poru�eniu jeho práv ako aj práv Zálo�ného verite¾a a podobne 
je povinný zdr�a� sa akéhoko¾vek konania, ktoré by práva jeho alebo Zálo�ného verite¾a akoko¾vek 
poru�ilo. 

g) predlo�i� Zálo�nému verite¾ovi v�etky po�adované doklady, súvisiace so Zálohom; 
h) uskutoèni� v�etky právne kroky nevyhnutné na zriadenie a vznik zálo�ného práva v prospech Zálo�ného 

verite¾a ku ktorémuko¾vek Zálohu, a to v registri spôsobilom na registráciu zálo�ných práv k uvedenému 
Zálohu v prípade, ak správny alebo iný príslu�ný orgán rozhodne o výmaze zálo�ného práva k Zálohu 
z príslu�nej evidencie; 

i) poskytnú� Zálo�nému verite¾ovi alebo ním poverenej osobe potrebnú súèinnos� pre úèely splnenia 
ustanovení pod¾a tohto bodu spoèívajúcu najmä v poskytnutí údajov a dokumentácie, potrebnej k oceneniu 
Zálohu; 

j) odovzda� tri dni po oznámení o výkone Zálo�ného práva alebo v lehote urèenej v oznámení Záloh buï 
Zálo�nému verite¾ovi alebo ním urèenej osobe. Ak Zálo�ca tento záväzok nesplní, je Zálo�ný verite¾ 
oprávnený zabezpeèi� odovzdanie Zálohu v mene Zálo�cu a na úèet Zálo�cu. Zálo�ca súhlasí s tým, aby 
Zálo�ný verite¾ alebo ním poverená osoba mala prístup k Zálohu za úèelom jeho odòatia pre úèely výkonu 
Zálo�ného práva v prípade, ak Zálo�ca neodovzdá Záloh pre tieto úèely riadne a vèas. 

3.   Zálo�ca vyhlasuje, �e ku dòu podpisu tejto listiny: 
a) na Zálohu neviaznu �iadne �archy, obmedzenia ani iné právne povinnosti, vynímajúc práva a �archy, ktoré 

boli zriadené v èase pred podpisom tejto listiny a ich existencia bola zrejmá z dokladov, ktoré predlo�il 
Zálo�ca Zálo�nému verite¾ovi,  

b) neuzatvoril on ani súèasný vlastník Zálohu písomnú zmluvu o zriadení zálo�ného práva s tre�ou osobou na 
Záloh alebo nezaregistroval zálo�né právo na Záloh v prospech tretej osoby;  

c) Záloh nie je predmetom nájomných alebo podnájomných vz�ahov a k Zálohu nemajú tretie osoby nájomné 
práva; 

d) neprebieha �iadne správne, súdne alebo iné konanie o Zálohu; 
e) príslu�né orgány Zálo�cu riadne schválili zriadenie Zálo�ného práva, vrátane uzavretia zmlúv obsiahnutých 

v tejto listine.  
4. V prípade ak sa na základe rozhodnutia súdu alebo na základe inej právnej skutoènosti preuká�e, �e Záloh  v 

èase podpísania tejto listiny nebol majetkom Zálo�cu, alebo Zálo�ca stratí z majetku Záloh po podpísaní tejto 
listiny, alebo poru�í záväzky uvedené v tejto listine, alebo jeho vyhlásenia uvedené v tejto listine sa uká�u ako 
nepravdivé, má Zálo�ný verite¾ právo vyúètova� Zálo�covi zmluvnú pokutu vo vý�ke Poh¾adávky v èase, kedy 
nastane tu uvedená udalos� (preuká�e sa neplatnos� Zmluvy o zálo�nom práve, stratí vlastnícke právo, 
prevedie, alebo za�a�í Záloh) a Zálo�ca má v prípade vyúètovania zmluvnej pokuty Zálo�ným verite¾om 
povinnos� túto uhradi�. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu �kody, ktorá Zálo�nému verite¾ovi v 
dôsledku poru�enia uvedených povinností vznikla a prevy�uje vý�ku zmluvnej pokuty. 

5. Pri prevode alebo prechode Zálohu pôsobí Zálo�né právo aj voèi nadobúdate¾ovi. Zálo�ca alebo nadobúdate¾ 
Zálohu je povinný zaregistrova� zmenu v osobe Zálo�cu v Registri zálo�ných práv. Ak sa tak nestane v lehote 
14 dní odo dòa, keï prevod alebo prechod nadobudol úèinnos�, je oprávnený zmenu v Registri zálo�ných práv 
vykona� Zálo�ný verite¾, prièom náklady na Registráciu takejto zmeny tvoria súèas� Poh¾adávky.     

6. Zmluva o zálo�nom práve je uzatvorená pod¾a § 151a a nasl. Obèianskeho zákonníka. Mandátna zmluva je 
uzatvorená pod¾a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7. Výrazy a pojmy, ktoré sa pou�ívajú vo v�etkých zmluvách, tvoriacich obsah tejto listiny sa pou�ijú a budú sa 
vyklada� s významom, s ktorým boli v tejto listine pou�ité prvýkrát.  Výrazy a pojmy uvedené v tejto listine 
s ve¾kými poèiatoènými písmenami majú význam definovaný v tejto listine, alebo v Úverovej zmluve, alebo 
v Úverových podmienkach Zálo�ného verite¾a (ïalej len �UP�) ak sú tieto súèas�ou Úverovej zmluvy, alebo 
v Obchodných podmienkach pre Záruky, v prípade Záruky, alebo vo VOP. 

8. Ak sa stane niektoré ustanovenie niektorej zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine celkom alebo z èasti neplatným 
alebo nezákonným alebo neuplatnite¾ným, nemá táto skutoènos� vplyv na platnos� a uplatnite¾nos� zostávajúcej 
èasti dotknutej zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti alebo nezákonnosti alebo 
neuplatnite¾nosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradi� dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v èo najväè�ej miere zodpovedajú úèelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

9. Vznik ktorejko¾vek zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine nie je podmienkou vzniku zostávajúcej zmluvy 
obsiahnutej v tejto listine. Zánik ktorejko¾vek zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine iným spôsobom ne� splnením 
alebo  spôsobom nahrádzajúcim splnenie nespôsobuje  zánik  druhej zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine. 
Ka�dá zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine zaniká úplným splatením Poh¾adávky. 

10. Zálo�ca týmto vyhlasuje, �e sa oboznámil s Úverovou zmluvou a so súèas�ami zmlúv, ktoré sú obsahom tejto 
listiny, ktorými sú UP ak sú tieto súèas�ou Úverovej zmluvy, VOP a  so Sadzobníkom Zálo�ného verite¾a a 



 
 

6

súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodr�iava�. Zálo�ca ïalej vyhlasuje, �e bol Zálo�ným verite¾om informovaný 
o skutoènostiach pod¾a § 37 ods. 2 Zákona o bankách.   

11. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bli��ie ne�pecifikované v jednotlivých zmluvách obsiahnutých 
v tejto listine sa riadia Úverovou zmluvou, ÚP ak sú tieto súèas�ou Úverovej zmluvy, VOP, Obèianskym 
zákonníkom, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, �e ich vzájomné právne vz�ahy sa budú pod¾a ust. § 262 Obchodného zákonníka 
spravova� pod¾a príslu�ných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13. Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnos� dòom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úèinnos� 
Obchodný deò nasledujúci po dni doruèenia písomného vyhlásenia Dl�níka Banke o zverejnení Zmlúv  
v platnom znení  s ich prílohami a súèas�ami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky, alebo na webovom sídle Zálo�cu/Dl�níka, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a 
Obèianskeho zákonníka. V prípade, ak Zálo�ca/Dl�ník zverejòuje Zmluvu obsiahnutú v tejto listine 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Zálo�cu/Dl�níka 
pod¾a predchádzajúcej vety mô�e by� nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv 
o zverejnení  Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e Zálo�ca/Dl�ník zverejní Zmluvu obsiahnutú v tejto listine 
a v�etky jej prílohy a súèasti a doruèí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Zmluvy v lehote troch mesiacov  
odo dòa podpisu  Zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo 
Bankový produkt alebo slu�bu na základe tejto Zmluvy. V prípade, ak Zálo�ca/Dl�ník nedoruèí písomné 
vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluva obsiahnutá v tejto listine nebude zverejnená iným 
spôsobom,  Zmluva obsiahnutá v tejto listine nenadobudne úèinnos�,  zmluvné strany nie sú  Zmluvou viazané 
a  Zmluva obsiahnutá v tejto listine sa zru�uje od poèiatku. 

14. Zmluvy obsiahnuté v tejto listine vznikli na základe slobodnej, vá�nej a urèitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni 
a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutoèností pripájajú zmluvné strany k 
dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.   

15. Táto listina je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdr�í Zálo�ca, jeden ostane 
Zálo�nému verite¾ovi a 1 rovnopis je urèený pre potreby Registrácie. 

 
 
Zálo�ný verite¾:      Zálo�ca: 

        
V Ko�iciach, dòa 10.12.2013    V By�te, dòa 10.12.2013 
 
Slovenská sporite¾òa, a.s.    Obec By�ta 
 
 
 
....................................................     ....................................................  
Ing. Milan �tefanko     Andrej Be¾u�  
vedúci oddelenia      starosta obce 
Územná a miestna samospráva 
  
   
      
..................................................... 
Ing. Slavomír Fla�ka  
account manager 
odd. Územná a miestna samospráva 
 
 
 
Toto�nos� osôb podpisujúcich za Zálo�cu overil: 
V By�te, dòa 10.12.2013    
 
 
......................................................      
Ing. Slavomír Fla�ka  
account manager 
odd. Územná a miestna samospráva 

 
   

 
 

 


