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Dodatok č. 1 

k Zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávkam 

v zmysle ustanovení § 151a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany 

 
Názov:  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  00 151 742 

Zastúpené: Ing. Ladislavom Kamenickým FLMI, ministrom financií SR 

 

(ďalej len „Záložný veriteľ“) 

a 

 

Názov:  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 

Sídlo:  Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  457 416 62 

Zapísaná v: Register záujmových združení právnických osôb, ktorý vedie Okresný úrad Bratislava, 

registračné číslo: ObU-BA-OVVS2-2013/55076 

Zastúpená: Miroslavom Marekom, predsedom predstavenstva 

Ing. Marekom Senkovičom, členom predstavenstva 

 

(ďalej len „Záložca“) 

 
 

(v ďalšom texte spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a „Zmluvná strana“                       

v príslušnom gramatickom tvare)  

 
 

Preambula 

1. Zmluvné strany dňa 11. decembra 2014 uzatvorili Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci 

poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(„Zmluva o finančnej výpomoci“), podľa ktorej sa na zabezpečenie Zabezpečených 

pohľadávok Záložca ako výlučný veriteľ Založených pohľadávok zaviazal zriadiť v prospech 

Záložného veriteľa záložné právo k Založeným pohľadávkam.   

 

2. Zmluvné strany v zmysle vyššie uvedeného dňa 14. januára 2015 uzatvorili Zmluvu o zriadení 

záložného práva k pohľadávkam (ďalej len „Zmluva o zriadení záložného práva“). 

 

3. Zmluvné strany sa v článku 9 bod 9.9 Zmluvy o zriadení záložného práva dohodli, že danú 

zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov. V súlade s článkom 9 bod 9.9 Zmluvy 

o zriadení záložného práva sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve 

o zriadení záložného práva v nasledovnom znení: 

 

Článok 1 

Účel dodatku 

 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva z dôvodu zefektívnenia 

a racionalizácie administratívnych postupov podľa Zmluvy o zriadení záložného práva.  
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Článok 2 

 Predmet dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o zriadení záložného práva sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

2.1.1 Znenie článku 4 bodu 4.2 podbodu 4.2.1 Zmluvy o zriadení záložného práva sa ruší 

a nahrádza nasledovným znením: 

 „Záložca je povinný zaslať Oznámenie o záložnom práve každému novému Poddlžníkovi.“ 

 

2.1.1 Znenie článku 4 bodu 4.2 podbodu 4.2.4 Zmluvy o zriadení záložného práva sa ruší 

a nahrádza nasledovným znením: 

 „Záložný veriteľ poskytne Záložcovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú na vykonanie 

ustanovenia Článku 4.2.1 vyššie.“ 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť pre Zmluvné strany dňom podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení záložného práva ostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

3.3 Dodatok č. 1 je uzatvorený a riadi sa právom Slovenskej republiky.  

 

3.4 Dodatok č. 1 zaväzuje aj právnych nástupcov ktorejkoľvek zo Zmluvných strán. 

 

3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

po jeden (1) rovnopis. 

 

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s ustanoveniami Dodatku č. 1 riadne oboznámili, súhlasia 

s jeho znením, na znak čoho tento Dodatok č. 1 slobodne a vážne podpisujú. 

 

v Bratislave dňa 12. 09. 2019  

 

v Bratislave dňa 12. 09. 2019 

  

  

__________________ __________________ 

Ing. Ladislav Kamenický FLMI  

minister financií SR 

Miroslav Marek 

predseda predstavenstva 

  

  

 __________________ 

 Ing. Marek Senkovič 

člen predstavenstva 

 


