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Dodatok č. 1 
k Zmluve o postúpení pohľadávky č. 293640 zo dňa 25.07.2022 

uzatvorený medzi: 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 
zástupcovia oprávnení konať na základe plnomocenstva:  
Mgr. Jozef Hančák, vedúci Oddelenia vymáhania pohľadávok 
a  
Mgr. Zuzana Hudáková, právnička Oddelenia vymáhania pohľadávok 
IČO: 00 682 420 
IČ DPH: SK 2020804478 
CID: SK95BAN70000000012 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B 
 

(ďalej aj ako  „Postupca") 

 
a   

 
Martin Marček, rod. Marček 
dátum narodenia: xxxxxxxxxxxx 
rodné číslo: xxxxxxxxxxxx 
bydlisko: Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava 
bankové spojenie: IBAN xxxxxxxxxxxx, vedený v xxxxxxxxxxxx registrovaný v Registri partnerov 
verejného sektora vedeného Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, číslo vložky 37275 
 
(ďalej aj ako  „Postupník") 
 
(každý ďalej aj ako Zmluvná strana a spoločne aj ako Zmluvné strany). 

Dňa 25.07.2022 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o postúpení pohľadávky č. 293640 (ďalej len 

„Zmluva o postúpení pohľadávky“), ktorou Postupca postúpil Postupníkovi pohľadávku z Úverovej 

zmluvy č. xxxxxxxxxxxx uzatvorenej dňa xxxxxxxxxxxx v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa xxxxxxxxxxxx, 

Dodatku č. 2 zo dňa xxxxxxxxxxxx a Dodatku č. 3 zo dňa xxxxxxxxxxxx, ktorou Postupca poskytol 

peňažné prostriedky vo výške xxxxxxxxxxxx EUR ako úver spoločnosti xxxxxxxxxxxx (ďalej len 

„Dlžník“), a to spolu s príslušenstvom a tam špecifikovaným zabezpečením. 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávky, ktorou sa mení 

znenie Zmluvy o postúpení pohľadávky nasledovne:  

Článok I. 

Zmena Zmluvy o postúpení 

1.1 V článku 1. VÝKLAD bod 1.1 Definované pojmy, sa Zmluva o postúpení mení nasledovne:  

Nehnuteľný majetok 2 znamená xxxxxxxxxxxx 

 



Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávky č. 293640 
 

 2 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Ustanovenia Zmluvy o postúpení pohľadávky, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 

ostávajú v platnosti a účinnosti v doteraz platnom a účinnom znení.  

2.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o postúpení pohľadávky a nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 

nepodlieha povinnosti zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 

211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov (zákon o slobode informácií). Zmluvné strany sa však 

dohodli, že Postupca zverejní Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv.  

2.3 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre 

Postupcu, dva (2) pre Postupníka a jeden (1) rovnopis bude použitý na účely oznámenia 

o zmene v osobe záložného veriteľa k Nehnuteľnému majetku 2 Okresnému úradu 

xxxxxxxxxxxx, katastrálnemu odboru.   

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávky prečítali, 

jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej 

a slobodnej vôli, ho podpisujú. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že ho podpisujú oprávnené 

osoby.  
 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa .............................. 

  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa .............................. 

   

Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s. :  Za Postupníka: 

   

 

 

 

Mgr. Jozef Hančák  Martin Marček 

vedúci Oddelenia   

vymáhania pohľadávok   

   

   

   

   

Mgr. Zuzana Hudáková   

právnička Oddelenia   

vymáhania pohľadávok   

 

 

 
Totožnosť a podpis Postupníka overil: ............................................., dňa .................................. 

 


