
Dôvodová správa 

 

Zmluvné strany - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.(ďalej len „UniCredit“) 

a spoločnosť Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. (ďalej len „MsBP“) uzatvorili dňa 

21.10.2014 Zmluva o úvere č. 000385/CORP/2014 (ďalej len „Zmluva o úvere“), účelom 

ktorej bolo refinancovanie úveru na výstavbu geotermálneho vrtu.  

 

V súvislosti s vyššie spomenutou Zmluvou o úvere zmluvné strany UniCredit a MsBP 

uzatvorili dňa 21.10.2014 Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 

000385A/CORP/2014 (ďalej len „Zmluva o zriadení záložného práva“). Zmluva o zriadení 

záložného práva nebola zverejnená podľa § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MsBP porušil povinnosť 

zverejniť Zmluvu o zriadení záložného práva najneskôr do troch mesiacov od jej uzatvorenia 

podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uvedená skutočnosť 

znamenala, že aj keď Zmluva o zriadení záložného práva  má zákonom stanovené náležitosti 

relevantného zmluvného typu, uvedeným omeškaním nespôsobuje právne účinky – je 

neúčinná a v prípade nezverejnenia v zákonom stanovenej lehote sa stala neexistentným 

právnym úkonom. 

 

Refinancovaním úveru, prišlo k zrušeniu záložných práv  na nehnuteľnosti kotolňa K1 – parc., 

K3, K2, K4, garáže súp. Č. 3127/31, 3127/30, 3127/29. Záložné právo bolo ponechané na 

kotolni K5 súp. č. 4677, ktorá je postavená na parc.  3127/1.   

 

Za MsBP je konateľ kompetentný podpísať novú Zmluvu o zriadení záložného práva 

k nehnuteľnosti až po súhlase valného zhromaždenia v zmysle čl. XII., bodu 8, písm. e) 

Zakladateľskej listiny spoločnosti MsBP. V zmysle § 13 bod 1 Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „Zásad“) pôsobnosť  valného  zhromaždenia  

v  obchodných  spoločnostiach,  v  ktorých  je mesto  jediným spoločníkom, vykonáva 

primátor mesta. V zmysle § 13 bod 2 písm.  i) Zásad primátor  mesta pri  výkone  právomocí  

valného  zhromaždenia  rozhodne  v znení  uznesenia  mestského zastupiteľstva, ktoré 

predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia vo veci v prípade  zaťaženia nehnuteľností.  

 

Na základe uvedených skutočností je na zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladaný 

materiál týkajúci sa schválenia zriadenia záložného práva k nehnuteľnému majetku, ktorý je 

vo vlastníctve MsBP. Po uzatvorení novej Zmluvy o zriadení záložného práva, bude pôvodné 

záložné právo vymazané a následne znova zriadené. Zmluva o zriadení záložného práva bude 

zverejnená na webovej stránke MsBP. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


