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Zmluva o zriadení záložného práva č. 1264/16/01/Z1 
(§ 151a a nasl. Obč. zák.) 

 

Zmluvné strany: 
 

Záložca 
 

ŽOS-EKO, s. r. o. 
sídlo:                     Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 
IČO:                      36 002 445 
registrácia:            Obch. register Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 3354/L 
zastúpenie:            Ing. Víťazoslav Moric, konateľ, Ing. Jana Antošová, konateľka 
 

(ďalej len „záložca“) 
na strane jednej 
 

a  
 

záložný veriteľ  
 

Recyklačný fond 
sídlo:                      Nobelova 18, 831 02 Bratislava 
IČO:                       36 062 090 
registrácia:             Obch. register Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č. 978/B 
zastúpenie:             Ing. Ján Líška, riaditeľ 
 

(ďalej len „záložný veriteľ“) 
na strane druhej 
 

uzavierajú podľa ust. § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka zmluvu o zriadení záložného práva 
k hnuteľnej veci s nasledovným obsahom : 
 
 

Čl. I. 
 

Účastníci tejto zmluvy uzavreli dňa 05.04.2016 podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného 
zákonníka a ust. § 129 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení Zmluvu 
o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 (ďalej len „označená zmluva“), na 
základe ktorej bude záložcovi  poskytnutá z Recyklačného fondu dotácia v celkovej výške 
155.600,-EUR s účelom jej použitia špecifikovaným v čl. III ods. 1 označenej zmluvy. 
Ustanovenie čl. VIII ods. 3 označenej zmluvy zakladá povinnosť záložcu vrátiť záložnému 
veriteľovi prostriedky poskytnuté na základe označenej zmluvy v prípade odstúpenia od zmluvy 
pre porušenie zmluvných povinností zo strany záložcu podľa označenej zmluvy spolu s prípadnou 
zmluvnou pokutou vo výške 10 % z poskytnutých prostriedkov.  
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Čl. II 
 

Záložca spôsobom podľa tejto zmluvy zabezpečuje svoj prípadný budúci záväzok vrátiť 
záložnému veriteľovi prostriedky  poskytnuté  z  Recyklačného fondu tak, ako je tento uvedený 
v čl. I  tejto zmluvy vrátane zmluvnej pokuty pri vzniku nároku na zmluvnú pokutu v zmysle 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 zo dňa 05.04.2016 v znení 
jej prípadných neskorších dodatkov, t. j. v celkovej najvyššej hodnote istiny pohľadávky 
171.160,-EUR (slovom: Stosedemdesiatjeden tisíc stošesťdesiat eur) zmluvným zriadením 
záložného práva k hnuteľnej veci v zmysle ust. § 151a a nasl. Obč. zák. 
 
 
 

Čl. III 
 
1. Zálohom zabezpečujúcim prípadnú budúcu pohľadávku záložného veriteľa podľa čl. I a II tejto 

zmluvy je dráhové vozidlo železničných dráh: 
 

      - 1 ks Dieselelektrická lokomotíva, evidenčné číslo 92 56 1771 513-9, značka: SMZ Dubnica,  
         typ vozidla: 1435 C´o C´o , rad vozidla: 771, výrobca: SMZ Dubnica, inventárne číslo:  
        10106/2016, výrobné číslo: 0864,  rok výroby: 1971, technický preukaz  železničného vozidla  
         séria M číslo 0983. 
 
      Záloh je bližšie opísaný v znaleckom posudku č. 6/2016 zo dňa 08.02.2016, ktorý  vypracovala   
      znalecká organizácia: ZNALCI, s.r.o., so sídlom v  Likavke, evidenčné číslo znaleckej  
       organizácie: 900238. 
      Záložca  vyhlasuje, že  je výlučným vlastníkom označeného zálohu a že záloh nie je zaťažený   
      žiadnym právom tretej  osoby. 
 
2. Počas existencie zriadeného záložného práva bude záložca oprávnený záloh užívať (§ 151i 

Obč. zák.). Záložca je povinný zdržať sa všetkého, čím by sa záloh zhoršil na ujmu záložného 
veriteľa, záloh starostlivo chrániť, opatrovať pred poškodením a zničením.  

 
3. Záložca sa zaväzuje mať záloh po celý čas trvania záložného práva poistený proti riziku 

zničenia a poškodenia akýmkoľvek spôsobom so spoluúčasťou  záložcu najviac 10% 
s režimom prípadného poistného plnenia podľa ust. § 151mc ods. 2 až 4 Obč. zák.,  uzavretie 
poistnej zmluvy a oznámenie poistiteľovi podľa ust. § 151mc ods. 2 Obč. zák. v zmysle 
predchádzajúceho sa záložca zaväzuje záložnému veriteľovi zdokladovať do 21 dní od 
uzavretia tejto zmluvy. 

 
4. Záložca nie je oprávnený po dobu existencie záložných práv  zriadených touto zmluvou záloh 

ďalej scudziť, zaťažiť ani vložiť do obchodnej spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu  
záložného veriteľa. 

 
5. Ak záloh stratí na cene tak, že zabezpečenie dlžnej sumy sa stane nedostatočným, záložný 

veriteľ je oprávnený vyzvať záložcu, aby bez zbytočného odkladu doplnil výšku všeobecnej 
hodnoty zálohu. 
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Čl. IV 

 
 V prípade omeškania záložcu s uspokojením peňažnej pohľadávky záložného veriteľa 
zabezpečenej záložným právom zriadeným, podľa tejto zmluvy, bude záložný veriteľ oprávnený  
vykonať v zmysle ust. § 151j ods. 1 Obč. zák. zriadené záložné právo po predchádzajúcom 
písomnom upozornení záložcu i voľným predajom zálohu za cenu podľa aktuálnej najvyššej 
ponuky; v danej súvislosti bude záložný veriteľ povinný prizvať záložcu k rozhodovaniu o spôsobe 
zverejnenia ponuky predaja, stanoveniu  lehoty na predkladanie ponúk kúpy a k vyhodnocovaniu 
predložených ponúk kúpy. 

 
 

Čl. V 
 

Žiadosť o registráciu záložného práva zriaďovaného touto zmluvou v Notárskom centrálnom 
registri záložných práv (§ 151e ods. 1 Obč. zák. v spojení s ust. § 73d zák. č. 323/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 607/2002 Z. z.) sa záložca zaväzuje podať v lehote 10 dní od 
uzavretia tejto zmluvy a výpis o registrácii záložného práva v Notárskom centrálnom registri 
záložných práv  predloží fondu v lehote do 15 dní od jeho vykonania. Náklady na registráciu  
záložného práva znáša v plnom rozsahu záložca. 

 
 
 

Čl. VI 
 
1.  Záložné právo zriadené touto zmluvou zanikne, okrem dôvodov uvedených v ust. § 151md ods.  
     1 písm. a) až d) Obč. zák., aj uplynutím 5 kalendárnych mesiacov od skončenia  
     vyhodnocovaného obdobia stanoveného v čl. IV ods. 8.2.  označenej zmluvy a jej prípadných  
     dodatkov, ak len do uplynutia tejto lehoty nebudú naplnené podmienky vzniku zabezpečovanej  
     pohľadávky. 
 
2. Záložný veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zriadeného záložného práva  
     podľa ods. 1  tohto článku zmluvy vystaviť záložcovi potvrdenie o splnení záväzku záložcom,  
     na základe ktorého je záložca oprávnený podať návrh na výmaz záložného práva z notárskeho  
     centrálneho registra záložných práv. 
 
 
 

Čl. VII 
 
1.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou jej účastníkov vo forme jej 

dodatku. 
 
2.   Písomnosť tejto zmluvy je spracovaná v štyroch originálnych rovnopisoch, po jej uzavretí si 

každý z účastníkov ponechá dva jej rovnopisy.  
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

 
    Vrútky dňa.........................                                       Bratislava dňa ........................... 
 

    Za záložcu:                     Za záložného veriteľa: 
 

   ŽOS-EKO, s. r. o.:                                                     Recyklačný fond: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ................................................                                .............................................. 
         Ing. Víťazoslav Moric               Ing. Ján Líška 
                   konateľ                                                                   riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
    ................................................ 
          Ing. Jana Antošová 
                konateľka 
 


