
Dodatok č. 1  

k Zmluve o zriadení záložného práva  

k hnuteľným veciam č. 1127/19 
uzatvorená podľa ustanovenia § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. ZÁLOŽNÝ VERITEĽ:  Pôdohospodárska platobná agentúra 

              sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava1 

               IČO: 30 794 323 

štatutárny orgán: Ing. Beatrix Galandová, generálna riaditeľka 

rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z.      

v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona 

280/2017 Z. z. 

            (ďalej ako „ záložný veriteľ“) 

2. ZÁLOŽCA :  Zoltán Szöcs 

trvalý pobyt:  

dátum narodenia: 

IČO:  

registrácia: evidencia SHR č.          zo dňa               v obci 

 

 

(ďalej ako „záložca“) 

Článok I. 

Predmet dodatku                          

                     

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. II bod 1. sa vypúšťa písmeno b) a čl. II ods. 1 znie nasledovne:  

„a)  Cisterna MEPROZET MEP – 12D/2R/S/PN 1/12A - rok nadobudnutia 2017; 

nadobúdacia hodnota: 26 950 EUR; inventárne číslo: 29; výrobné číslo: MEP170233012; číslo 

technického, resp. obdobného preukazu: TA 632600, 

b) Nesené rozmetadlo priemyselných hnojív s variabilnou aplikáciou BOGBALLE M2W 

QUATRO - rok nadobudnutia 2017; nadobúdacia hodnota: 17 790 EUR; inventárne číslo: 30; 

výrobné číslo: 1895; číslo technického, resp. obdobného preukazu: SC 039674, 

c) Kombinovaná sejačka na sejbu do riadkov so spracovaním pôdy a prihnojovaním 

VADERSTAD - rok nadobudnutia 2017; nadobúdacia hodnota: 38 700 EUR; inventárne 

číslo: 32; výrobné číslo: RD00016492; číslo technického, resp. obdobného preukazu: 

SD005327.“ 
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Článok II.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným  

veciam č. 1127/19 zo dňa 3.7.2019. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch.  

4. Podpisy na dodatku sú na strane záložcu úradne overené. 

5. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u záložného 

veriteľa.   

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. V zmysle § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia.  

7. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov od 

jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu 

tohto dodatku nedošlo. 

 

 

 

Za záložného veriteľa v Bratislave dňa: 

 

 

 

 

 

 

 Za záložcu v ...........................  dňa:  

 

Ing. Beatrix Galandová - generálna riaditeľka    Zoltán Szöcs 

Pôdohospodárska platobná agentúra                  

 

 

  

 

 

 

 


