
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169, zastúpený: Ing. Martin 
Tomčányi, primátor mesta 
 
a 
 
REBOD SK, a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika, IČO: 36 865 
940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4926/B, 
konajúca prostredníctvom Ing. Renáta Bodišová 
 

uzavreli podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu nasledovne: 
 
 

Preambula 
 
 

Keďže Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o spolupráci; 

Keďže  Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení riadneho a včasného splnenia 
Pohľadávky; 

Keďže Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach zriadenia Záložného práva; 

Preto teraz  Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, a to s nasledovným obsahom: 
 
 

Článok 1 
Pojmy a výklad pojmov 

 
 
1.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, majú pojmy označené s veľkým začiatočným 

písmenom nasledovný význam: 

1.1.1 Kataster nehnuteľností znamená Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor; 

1.1.2 Nehnuteľnosť znamená pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 
3924/7, ostatné plochy v celkovej výmere 150.797 m2, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Sereď, obec 
Sereď, okres Galanta, zapísaný na liste vlastníctva číslo 
5765 vedený Katastrom nehnuteľností; 

1.1.3 Občiansky zákonník znamená zákon číslo 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 

1.1.4 Dodatok znamená Dodatok č. 1 zo dňa ......... 
k Dotačnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Sereď 
a MH SR dňa .........; 

1.1.5 Dotačná zmluva znamená zmluva uzatvorená 
medzi Mestom Sereď a MH SR dňa .........; 

1.1.6 Pohľadávka znamená pohľadávka Záložného veriteľa 
voči Záložcovi, ktorá vznikne v prípade nesplnenia 
záväzkov Záložcu vyplývajúcich z bodu 3.3 a 3.4 Zmluvy 
o spolupráci; 

1.1.7 Záložca znamená REBOD SK, a.s. so sídlom 
Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská 
republika, IČO: 36 865 940, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 4926/B; 

1.1.8 Záložné právo znamená záložné právo zriadené 
Záložcom v prospech Záložného veriteľa na základe tejto 
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Zmluvy za účelom zabezpečenia splatenia Pohľadávky, 
ktorej predmetom je Nehnuteľnosť; 

1.1.9 Záložný veriteľ  znamená mesto Sereď, Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169, 
zastúpený: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta; 

1.1.10 MH SR znamená Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 
Bratislava 212, IČO: 00686832 

1.1.11 Zmluva znamená táto Zmluva o zriadení záložného práva 
k  nehnuteľnosti uzatvorená medzi Zmluvnými stranami; 

1.1.12 Zmluva o spolupráci znamená táto Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi 
Zmluvnými stranami 

1.1.13 Zmluvné strany  znamená zmluvné strany tejto Zmluvy, t.j. Záložca 
a Záložný veriteľ. 

 
 

Článok 2 
Predmet Zmluvy 

 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich so zriadením 
Záložného práva k Nehnuteľnosti Záložcom v prospech Záložného veriteľa za účelom 
zabezpečenia splatenia Pohľadávky, ak by Pohľadávka nebola splatená riadne a včas. 

 
 

Článok 3 
Zabezpečená pohľadávka 

 
 

3.1 Zriadením Záložného práva sa zabezpečuje splatenie Pohľadávky. 

 
 

Článok 4 
Zriadenie Záložného práva a predmet Záložného práva 

 
 

4.1 Záložca zriaďuje Záložné právo k Nehnuteľnosti v prospech Záložného veriteľa za účelom 
zabezpečenia splatenia Pohľadávky, ak by Pohľadávka nebola splatená riadne a včas. 

4.2 Predmetom Záložného práva je Nehnuteľnosť. 

4.3 Záložný veriteľ týmto prijíma Záložné právo pre účely zabezpečenia splatenia Pohľadávky. 

4.4 Záložné právo k Nehnuteľnosti vzniká podľa § 151e Občianskeho zákonníka vkladom do katastra 
nehnuteľností. 

 
 

Článok 5 
Vyhlásenia  

 
 

5.1 Záložca týmto vyhlasuje, že nasledujúce vyhlásenia sú v deň podpisu tejto Zmluvy pravdivé, 
správne a úplné: 
5.1.1 Záložca je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti; 
5.1.2 Záložca je oprávnený nakladať s Nehnuteľnosťou a toto oprávnenie nie je ničím 

obmedzené ani zakázané; 
5.1.3 Záložca je oprávnený uzatvoriť Zmluvu a plniť záväzky z nej vyplývajúce; 
5.1.4 Záložca nevykonal žiadny právny úkon, na základe ktorého by vzniklo v budúcnosti 

akékoľvek právo tretej osoby, ktoré je v rozpore s účelom tejto Zmluvy; 
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5.1.5 táto Zmluva zakladá platné, záväzné a vykonateľné záväzky Záložcu v súlade s 
ustanoveniami tejto Zmluvy a právnych predpisov a výkon, obsah a všetky záväzky 
Záložcu, ktoré z nej vyplývajú: 
(i) boli riadne schválené všetkými potrebnými súhlasmi a schváleniami, potrebnými 

od tretích osôb a verejných orgánov; 
(ii) nebudú mať za následok porušenie akýchkoľvek iných záväzných dokumentov, 

alebo zmlúv Záložcu, alebo akéhokoľvek zákona alebo iného všeobecne 
záväzného právneho predpisu, nie sú v rozpore s jeho inými záväzkami voči 
tretej osobe alebo inými ustanoveniami obmedzujúcimi disponovanie s 
Nehnuteľnosťou a nebudú mať za následok porušenie, ohrozenie, neplnenie 
alebo ukončenie akýchkoľvek iných zmlúv záväzných pre Záložcu; a 

(iii) s výnimkou zápisu Záložného práva Katastrom nehnuteľností, sa pre účinné 
zriadenie Záložného práva nevyžadujú žiadne iné úkony, schválenia od 
akéhokoľvek alebo akýmkoľvek subjektom. 

5.2 Záložné právo je platné Záložné právo podľa slovenských právnych predpisov, ktoré zabezpečuje 
splnenie Pohľadávky. 

5.3 Ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je k Nehnuteľnosti zriadené žiadne ďalšie záložné právo alebo 
akékoľvek iné právo tretích osôb, ktoré by Nehnuteľnosť alebo nakladanie s ňou zaťažilo alebo 
obmedzilo, s výnimkou práv tretích osôb zapísaných na liste vlastníctva. 

5.4 Záložný veriteľ vyhlasuje, že sa rozhodol uzavrieť túto Zmluvu spoliehajúc sa na vyhlásenia 
Záložcu v tomto článku uvedených. 

 
 

Článok 6 
Práva a záväzky Záložcu 

 
 

6.1 Záložca sa týmto zaväzuje, že počas trvania Zmluvy: 
6.1.2 neprevedie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa Nehnuteľnosť 

alebo jeho časť na inú osobu, s výnimkou realizácie Záložného práva podľa článku 7 tejto 
Zmluvy; 

6.1.3 nezriadi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa k Nehnuteľnosti 
záložné právo alebo akúkoľvek inú ťarchu či právo v prospech tretej osoby; a 

6.1.4 nevykoná žiaden úkon, v dôsledku ktorého by došlo k obmedzeniu alebo k vylúčeniu 
prevoditeľnosti Nehnuteľnosti. 

 
 

Článok 7 
Výkon Záložného práva 

 
 

7.1 Ak Záložca nesplatí Pohľadávku alebo jej časť riadne a včas, Záložný veriteľ je oprávnený začať 
s výkonom Záložného práva. 

7.2 V rámci výkonu Záložného práva je Záložný veriteľ oprávnený uspokojiť Pohľadávku alebo jej 
časť nasledovnými spôsobmi: 
7.2.1 predajom Nehnuteľnosti podľa zákona číslo 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 

v znení neskorších predpisov; alebo 
7.2.2 priamym predajom Nehnuteľnosti; na účely tejto Zmluvy sa priamym predajom rozumie 

predaj Nehnuteľnosti  tej tretej osobe, ktorá predloží najvyššiu cenovú ponuku na kúpu 
Nehnuteľnosti, pričom však kúpna cena nemôže byť nižšia než 35,- EUR za 1m2 
Nehnuteľnosti bez príslušnej DPH. Podmienkou takéhoto priameho predaja je, že kúpna 
cena bude kupujúcim v plnej výške zaplatená najneskôr v deň právoplatného rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti v prospech kupujúceho Katastrom 
nehnuteľností, pričom kúpna cena bude rozdelená na časť kúpnej ceny vo výške 
Pohľadávky a nákladov spojených s jej vymáhaním prináležiaca Záložnému veriteľovi 
a zvyšnú časť kúpnej ceny prináležiacu Záložcovi. 

7.3 Výber spôsobu výkonu Záložného práva podľa tohto článku 7 tejto Zmluvy je oprávnený 
uskutočniť Záložca. 
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7.4 Podľa § 151m odsek 6 Občianskeho zákonníka pri výkone Záložného práva, na základe tejto 
Zmluvy, koná Záložný veriteľ v mene Záložcu. Záložný veriteľ je kedykoľvek oprávnený 
splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu, úplne alebo čiastočne, aby konala namiesto Záložného 
veriteľa v mene Záložcu pri výkone Záložného práva. 

7.5 Výťažok dosiahnutý výkonom Záložného práva je Záložný veriteľ oprávnený použiť na 
uspokojenie Pohľadávky, ale len vo výške Pohľadávky a nákladov spojených s jej vymáhaním 
v zmysle bodu 7.2. 

 
 

Článok 8 
Trvanie Záložného práva 

 
 

8.1 Záložné právo vznikne jeho zápisom do Katastra nehnuteľností. 

8.2 Návrh na zápis Záložného práva do Katastra nehnuteľností podá Záložný veriteľ  najskôr po 
podpise Dotačnej zmluvy a Dodatku. 

8.3 Záložné právo sa zriaďuje na dobu určitú, a to do okamihu úplného splatenia Pohľadávky 
Záložnému veriteľovi, avšak najneskôr do 31.3.2016. Záložný veriteľ sa zaväzuje predložiť 
Katastru nehnuteľnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek a všetky potvrdenia, požadované 
Katastrom nehnuteľnosti v prípade zániku Pohľadávky a poskytovať maximálnu súčinnosť. 
Záložný veriteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť akékoľvek a všetky potvrdenia, požadované 
Katastrom nehnuteľnosti na výmaz záložného práva a to bezodkladne po zániku záložného práva 
v súlade s touto Zmluvou. 

 
 

Článok 9 
Oznámenia 

 
 

9.1 Akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iné dokumenty adresované druhej Zmluvnej strane 
podľa tejto Zmluvy musia byť vypracované v písomnej forme a v slovenskom jazyku a zaslané na 
adresy Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. 

9.2 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o akýchkoľvek zmenách vo vyššie 
uvedených adresách alebo názvoch, v opačnom prípade bude každá Zmluvná strana konať 
v dobrej viere vo vzťahu k vyššie uvedeným údajom. 

9.3 Akékoľvek oznámenia, výzvy, vyjadrenia alebo iné písomné prejavy vôle budú odosielajúcou 
Zmluvnou stranou považované za doručené primajúcej Zmluvnej strane: 
9.3.1 ak sú doručené na poštovú adresu prijímajúcej Zmluvnej strany podľa článku 9 odsek 9.1 

Zmluvy a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v písomnom oznámení o zmene tejto 
adresy preukázateľne doručenom prijímajúcej Zmluvnej strane, a to dňom takéhoto 
doručenia;  

9.3.2 ak sú doručené osobne, tak kedykoľvek oproti písomnému potvrdeniu o doručení; alebo 
9.3.3 ak sa odosielajúcej Zmluvnej strane odosielaná zásielka vrátila ako nedoručená a to aj 

napriek skutočnosti, že bola doručovaná na adresu uvedenú v článku 9 odsek 9.3.1  
Zmluvy, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej Zmluvnej 
strane. 

9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú si potvrdzovať prijímanie doručovaných zásielok. Odmietnutie 
prevzatia doručovanej zásielky alebo odmietnutie vystavenia potvrdenia o prevzatí doručovanej 
zásielky má na účely Zmluvy účinky riadneho doručenia doručovanej zásielky jej adresátovi a to 
momentom, keď táto právne významná skutočnosť nastane. 

 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
 

10.1 Táto Zmluva nadobudne platnosť a obligačnoprávne účinky dňom jej podpisu Zmluvnými 
stranami. Vecnoprávne účinky tejto Zmluvy nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti 
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rozhodnutia Katastra nehnuteľností o povolení vkladu Záložného práva podľa Zmluvy do Katastra 
nehnuteľností. 

10.2 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami očíslovanými podľa poradia, 
v akom boli Zmluvnými stranami prijaté.  

10.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá zmluvná 
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Zmluvy v slovenskom jazyku a dve (2) vyhotovenia 
v slovenskom jazyku sú určené pre potreby Katastra nehnuteľností. 

10.4 Ak sa kedykoľvek niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, protiprávnym alebo 
nevykonateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich častí 
Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť bez zbytočného odkladu takéto 
neplatné, protiprávne alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy ustanovením, ktoré najlepšie 
zodpovedá pôvodnému zámeru Zmluvných strán a pôvodnému účelu nahrádzaných zmluvných 
ustanovení.  

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená a právo Záložcu nakladať s 
Nehnuteľnosťou nie je obmedzené. 

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok.  

10.7 Táto Zmluva svojim obsahom a účelom neporušuje zákon, neobchádza ho a ani nie je v rozpore 
s akýmkoľvek zákonom Slovenskej republiky.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu, a na znak 
svojho súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
 
 
 
V __________________ dňa _________  V __________________ dňa _________ 
 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Mesto Sereď REBOD SK, a.s. 
Ing. Martin Tomčányi,, Ing. Renáta Bodišová, 
primátor predseda predstavenstva 


