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československá obchodná bankao a.s.
so sídlom: Żižkova 1 1, 81 1 02 Bľatislava

zapísanáv obchodnom registriokresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č,.43I4lB
(d'alej Ieĺ ,,ZáIožný veritel"')
ktorého zastupujú: Ing. Richaľd Salzmann

Ing. Ivan Mackových
kontaktné miesto: SME' pobočka Bľatislava
adresa: Lehockého 3, 815 63 Bľatislava
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TEKos' spol. s ľ.o.
so sídlom: Partizánska I089lŻ,901 0l Malacky
lČo: :ą l1I83Ż
zapisanáv obchodnom ľegistri okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro, vloŽka č.
(d'alej |en,,Zźioźca")
ktoľého zastupuje: Ing. Juraj Schwarz, konatel', rod. č.: 830503/8379

13 109/B

(Záložný veľitel' a Zźiložca spoločne ďalej tiež' ,,Zmluvné stľany") uzavierajü
podl'a príslušných ustanovení občianskeho zákonníka v platnom znení a príslušných ustanovení,

obchodného zákonníka v platnom znení nasledujúcu

Zmluvu o zľiadení zá,Joźného pľáva k pohloadávkam č. 1029/18ĺ08709
(ďalej ĺen,,Zmluva").

Článok I.

1) Ztiožný veriteľ aZáIožcauzaweli dňa 9. 11.2018 ZmIuvuo účelovom úvere č. l028ll8l08709
v zneni neskoľších dodatkov (d'alej len ,,Zmluva o úveľe"), na základe ktorej sa Ztúoźný veritel'
zaviaza| poskýnúť Záložcovi úver, t.č. vo qýške :110.000'-EUR a Zá|ożca sa zaviaza| splatiť
poskýnuté peřnżné prostriedky s pľíslušenstvomza podmienok dohodnutych v Zmluve o úvere'

2) Zźioźným právom, ktoré sa zríaďuje na základe tejto Zmluvy, sa zabezpečuje pohl'adávka
Záložného veľitel'a spríslušenstvom, ktoľá vznikla alebo vznikne na základeZm|uvy oúvere
ďalębo v príčinnej súvislosti so Zmluvou o úvere, vrźúane jej neskoľších dodatkov, zmien
a doplnkov, vrtúane pohl'adávky Záložného veľitel'a s pľíslušenstvom, ktorá vznikne odstúpením,
výpoveďou alalebo iným dôvodom zániku platnosti Zm|uvy o úveľe, ato vrátane nároku Záložného
veriteľa na zap|atenie zmluvnej pokuĘ, ako i poplatkov, výdavkov a d'alších čiastok.

3) Ztlloźným pľávom, ktoré sa zriađ'lje na záklađe tejto Zmluvy sa zabezpečujú aj tie pohľadávky
Ztúoźného veľitęľa s príslušenstvom, ktoré vzniknli na zák|ade zmeny právneho vzťahu
zaloteného Zmluvou o úveľe a l a\ebo nahradením ztxäzku vyplývajúceho zo Zm|uvy o úverę
noým závázkom, t. j. v prípade novatívnej Zmeny právneho vzťahu zaloźeného Zmluvou o úveľe
(ust. $ 570 ods. I ztlkona č,. 40l1964 Zb.)'

4) Súhrn všetĘch pohl'adávok spolu s príslušenstvom podl'a odsekov 2) a3) tohto Clánku predstavuje
pohl'adávku zabezpećenű zéůożným právom zriadeným touto Zmluvou a zárovęň' predstavuje

hodnotu zabezpeěenej pohl'adávky v zrnysle ust. $ 151b ods. 3 zákonač).4011964 Zb.

čtánok II.

1) Záloźca na zabezpećenie pohl'ad tlvok Zá,|otného veritel'a a ich príslušenstva uvedených v Článku
I' Zm\uvy dáva Ztiotnému veriteľovi do zá|ohu všetky svoje existujúce a budúce pohl'adávky,
ktoré :
- vznikli alebo vzniknűZáloźcovidodaním tovaru alebo poskýnutím sluŽieb akéhokol'vek dľuhu

voči všetkým jeho dlžníkom so začiatočným písmenom od A do Ż vrátane (d'alej len

,,Poddlžník"),tj. zo všetkých zm|ix, uzatvorenýchZáIožcom ako dodávatelbm a jeho dlžníkmi
ako odbeľateľmi v súvislosti s dodaním tovaľu alebo s poskýnutím služieb Zá|oźcom takýmto
Poddlžníkom (ďalej len "odbeľateľské zmluvy") do dňa uzatvoreniaZmluvy a tiež kedykolVek
po tomto dni, a to bez ohľadu na formu alebo spôsob vzniku odbeľatel'ských zmlúv,
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- vznikli alebo vzniknu na ztlklađe alebo v súvislosti so vznikom, trvaním alębo zánikomkażďej z
odbeľatel'ských zmlúv, uzatvorených medzi ZáIoŽcom a Poddlžníkom,

- vznikli alebo vzniknú v súvislosti s odpoľovatel'nosťou alebo odstúpením od każdej
z odberatel'ských zmlúv, uzaÍorených medzi ZáloŹcom a Poddlžníkom,

' sri pohl'adávkami na vydanie bezdôvodného obohatenia a ktoľé vzniknú na záklađę alebo
v súvislosti s každou z odberatel'ských zmlúv, uzahlorených medzi ZáIożcom a PoddlŽníkom.

2) Záložca taktiež' zriaďuje v prospech ZáIožného veľitel'a zćioźné pľávo k akejkol'vek súčasnej
i budúcej pohl'adávke ZáIotcu voči Zźiožnému veritel'ovi vyplývajúcej zjeho práva na ýplatu
peňaźnýchpľostriedkov z akéhokol'vek účtu alebojeho zostatku po zániku takéhoto účtu, vedeného
alebo v budúcnosti zriadeného u Záložného veriteľa (všetky spoločne alebo ktoýkol'vek znich
d'alej len ,,Účet") až do výšky =110.000,-EIIR alebo jej ekvivalentu v cudzej mene, na ktory
ktoýkol'vek Poddlžník pouktňe peřnźné prostriedky za dodaný tovar alebo poskýnuté služby v
zmysle odberatel'ských zmlúv.

3) Pohl'adávky uvedené v ods.l) av ods. 2) tohto Člĺnku ZmIuvy tvoľia záIoh akaźdájednotlivá
takáto pohľadávka ako aj všetĘ spoločne sűZaložené pohl'adávky.

4) Pľe určenie začiatoćných písmen Poddlžníka (i v pľípade, že obchodné meno Poddlžníka zaćina
číslicou alebo iným znakom) je ľozhodujúce:
a) pri $'zických osobách podnikajúcich na zélk|ade živnostenského alebo iného oprávnenia prvé

písmeno priezviska Poddlžníka a pľe prípad, że sa Poddlžník v Zozname pohlädávok bude
uvádzať pod obchodným menom zapísaným v živnostenskom ľegistľi, obchodnom ľegistľi
alebo inej evidencii tak prvé písmeno jeho obchodného mena,

b) pri pľávnických osobách pľvé písmeno pľvého slova obchodného mena (v prípade ak sa
obchodné meno skladá zviaceých slov), inak pľvé písmeno obchodného mena Poddlžníka.

Všetky pohl'adávky existujúce ku dňu podpísania Zmlwy sú uvedené v zoznamą ktoý tvorí
Prílohu č,,2 Zmluvy.

5) Záložca sa zavdzuje predkladať elektronickou foľmou z adresy: ľiadĺtel@tekosmalacky.sk
Ztiożnému veľitel'ovi na adľęsu: zabezpecenĺeBAl@csob.sk štvďľoóne, vždy najneskôr do
30. dňa kalendárneho štvrt'ľoka, písomné zoznamy všetkých svojich pohl'adávok voči Poddlžníkom
k poslednému dňu predchádzajÚceho kalendárneho štvrt}oka _ na požiadanie ZáIoźného veľitel'a
tieżza iné časové obdobia a v iných termínoch, pričom takyto Zoznam bude obsahovať minimálne
nasledovné údaje: označenię Poddlžníka (obchodné meno * IČo;, s uvedením kontraktu alebo
iného právneho dôvodu vzniku pohlädávky, faktúry, lneny, výšky a dátumu splatnosti
pohl'adávky . Zźiožca tento zoznam bude vždy označovať ako ,,Príloha ě. 2*. v pľípade, že dôjde
ku zmene označenej adľesy pľe doručovanie Prílohy č,'2 na ktorejkolVek strane, ZmIuvné strany
sa dohodli' źe zmluvná Stľana, ktoľej sa zmena ýka ju oznźtmi dľuhej zmluvnej stľane písomne,
v listinnej alebo v elektľonickej forme. ZmIuvné strany pre úplnosť dohodli, że za al<tuálne znenie
Prílohy ě. Ż sa považuje znenie, ktoľé bolo podl'a dátumu elektronického doľučenia doručené
ako posledné v poradí.

6) ZáIoźný veľitel'lyhlasuje, że Zalożené pohl'adávky do zálohu pľijíma.
7) V prípade zániku a|ebo zníženia ktorejkol'vek zo Zalotených pohl'adávok iným spôsobom ako

splatením sa Zźioźca zavazuje tieto skutočnosti bez omeškania písomne oznámiť Ztiožnému
veľiteľovi.

8) Ztúožné pľávo podl'a tejto Zmluvy vzniká jeho ľegistľáciou v Notárskom centľálnom ľegistľi
zálotných pľáv vedenom Notárskou komorou Slovenskej ľepubliky (d'alej len ,,Registeľ"),
k všetkým budúcim pohl'adávkam Záložcu vzniká zá|ożné právo dňom ich vzniku alebo dňom,
kedy sa Ztiožca stane veriteľom PoddlŽníka alebo Zálożného veritel'a.

článok III.

1) Záloźca vyhlasuje a zavazuje sa, že k Zalożeným pohl'adávkam nezriadil a po celú dobu trvania
Zmluvy nezľiadi żiađne ďalšie ztúożné pľávo v prospech tretej osoby, a že ZaIoźené pohl'adávky
nepostúpi ani inak nepľevedie na tľetie osoby ani neuľobí akékol'vek opatrenia, ktoré by mohli
zhoršiť postavenie Zálożného veritel'a, ZäloŽca sa zaväzuje smeľovať úhľady za Zaloźené
pohľadávky na Účet.. ZäIožca d'alej vyhlasuje, že ZaloŽené pohľadávky sú prevoditelhé a ich
postupitelhosť nie je zmluvne obmedzená azaväzuje sa zabezpećiť aby Zaloźené pohl'adávky,
ktoľé vzniknú v budúcnosti boli pľevoditelhé a ich postupitelhosť nebola zmluvne obmedzená.

2) ZźlIožca sa zaväzuje oznámĺť Poddlžníkovi pohľadávok špecifikovaných v Člá.'ku II. Zmluvy
a v Pľílohe č'. 2 Zm|uvy vznik záloźného práva v prospech Záloźného veritel'a a povinnosť
PoddlŽníka plniť zo Založenýchpohl'adávok priamo Ztiložnémuveritel'ovi na Úč"t, špecifiko.'^-
Záložným veritel'om.

Ůl

Československá obchoĺlná banka' a.s.



Zmluv a č.. |029 l |8 l 087 09 strana 3.

3) ZźúoŹca sa zavdzuje uľobiť toto oznámenie do 5 pľacovných dní po tom' čo bude Zźiożným
veritel'om na to písomne vyzvaný a bezodkladne Zěiloźnému veľitelbvi hodnovęrne preukázať, že
Poddlžníka riadne a včas vyrozumel. Text oznámenia Poddlžníkovi - ,,Oznámenie o založení
pohl'adávky" tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Preukázať Poddlžníkovi existenciu záložného pľáva
kZalożeným pohlädávkam je oprávnený aj ZáIožný veľitel', a to odoslaním fotokópií uvedenej
Prílohy ć' 2 Zmllvy doplnených o údaje ýkajúce sa konkrétnych pohl'adávok a predloženia
aktuálneho platného ýpisu z Registľa Poddlžníkovi' alebo akýmikol'vek inými dokumentmi, vo
forme a dobe uľčenej Zéiožným veritel'om.

4) Ztioźca a Záložný veľitel' sa dohodli, že pripadné plnenie zo ZalożenÝch pohl'adávok, príp.
eventuálne príslušenstvo Založených pohl'adávok vzniknuté v dobe platnosti Zmluvy a vyplatené
Zéiožnému veritel'ovi je Ztúožný veritel' opľávnený previesť na účet Ztiožného veritel'a ako
peňažn'ű istotu - kauciu. Zźiožný veľitel' je opľávnený hore uvedenú peňažnú istotu - kauciu alebo
jej časť poużiť na úhradu svojich pohl'ađávok voći Zá|oźcovi uvedených v Článku L Zmhsvy.

5) ZéiożcaaZáIoźný veritel'dohodli spôsob uspokojenia Záloźného veriteľazo zálohlltak,żeZźúożný
veľitel' je opľávnený započítať svoje zabezpečené pohlädávky uvedené v Článku L Zmhlvy opľoti
Za|ożeným pohlädávkam.

6) Zálożca sa d'alej zaväzuje v zmysle príslušných právnych predpisov podať žiadosť o registráciu
zćúožného pľáva podl'a tejto ZmIuvy v Registri, podať návrh na registľáciu zmeny údaj ov v Registri
ýkajúcich saztilotného prťxa a bezodklädne predloŽiť Zźlložnému veritelbvi aktuálny platný ýpis
z Registľa pľeukazujúci vznik zá'ložného pľáva podl'a tejto ZmIuvy' resp. registráciu zmien dchto
údajov' AkZźiożca tlito povinnosť nesplní, urobí tak Záložný veľitel', ktory ZáIożcovi pľeukáže
vyna|oźené náklady registrácie na účelyjej úhrady. Tým nieje dotknuté pľávo na náhradu škody
ZáIożného veritel'a.

7) Zmluvné stľany sa dohodli, že všetky náklady spojené s rikonmi registľácie ýkajricimi sazáložného
pľáva podl'a tejto Zmluvy v Registri vľátane jeh o ýmazu z Registra kradí Zálotca.

článok IV.

1) Zétložca a ZtłIożný veritel' sa dohodli, Že v prípade riadneho avčasného nesplnenia pohl'adávok
uvedených v Clánku L Zmluvy alebo niektorej zýchto pohl'adávok Záložcom, je ZáIožný veľitel'
oprávnený použiť plnenie prijaté ođ Poddlžníka na započltanie, ľesp. na rĺhradu zabezpeč,ovaných
pohl'adávok Ztiožnébo veritel'a v oč,i Záloźcovi.

Ż) Zźńoźný veritel'je opľávnený uľčiť, ako bude plnenie prijaté od Poddlžníka použité na úhradu podl'a
Zmlwy zabezpeěovaných pohl'adávok voěi Zálożcovi, ľesp. akých ich častí.

3) Zálożný veľiteľ sa zaväzuje písomne oznámiť Zálożcovi splnenie peňažného zttvazku Poddlžníka
a vyrozumieť Zźiožcu o vykonanom započítaní pohľadávok, ľesp' o úhľađe zabezpečovaných
pohľadávok a na pożiadanie oznámiť Ztúožcovi výšku zostávajúcich pohľadávok Zá|oźného
veriteľa v oči ZáIožcov i.

Clánok Y.

1) Záloźný veľiteľ v prípade uspokojenia sa zo zźiohu a d'alších opatrení vykonaných na zák\adę
Zmlwy nenesie zodpovednosť za prípaďnú ujmu, ktorá môže ZáIożcovi uplatnením zćúożného
právavznikniÍ.

2) Za każdý prípad nesplnenia akéhokol'vek zo záväzkov Zálożcl'l uvedených v Článku II. a III.
Zmluvy sa podl'a $ 300 a nasledujúcich ustanovení obchodného zákonníkadohodla zmIuvnápokuta
vo výške =500,-EUR'

3) Zálożca sa zaväzuje zmluvnú pokutu ZáIožnému veriteľovi zaplatiť do 5 pľacovných dní od
doručenia písomnej výrvy Zá|oźného veritel'a na úhradu zmluvnej pokuĘ Zá|ożcovi. Ustanovením
o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Zźúožného veľitel'a na náhľadu škody v plnej qýške,
Zá|oźný veritel' má právo na náhradu škody i nad ľámec zmluvnej pokuty.

4) Zá|ożca a Záložný veritel' zhodne konštatujri a podl'a $ 262 obchodného zá'konnika sa dohodli' že
dohody obsiahnuté v tomto Článku Zmluvy sa spľavujú obchodným zákonníkom.

5) Zm|lxné strany sa dohodli, že ak je Zt:'ložca v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného
záväzkuvoćiZtńožnému veriteľovi, môže Zäložný veritel'svoju pohl'adávku zodpovedajúcu tomuto
peňažnému zźryázku vrátane zabezpećenia podl'a tejto Zmluvy postúpiť písomnou zmluvou inej
osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (d'alej len ''postupník''). Zmluvné stľany sa taktięž dohodli,
źe Zźioźný veľiteľ môže postupníkovi poskytnúť infoľmáciu a doklady, ktoré sú inak predmetom
bankového tajomstva a ktoré by mohli obsahovať osobné údaje alebo údaje, ktoré sú pľedmetom

Československá obchodná banka, a.s.
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obchodného tajomstva Zá|ožcu,pokial'sa tieto týkajú postupovanej pohlädávky alebo súvisia s jej

existenciou alebo s jej vymáhaním.
6) Ztiożný veľiteľje opřĺvneny zapoćitať svoje splatné pohľadávky voči Zálożcovi voči akýmkol'vek

splatným alebď nesplatným pôhľudáukum Ztt|ożcu voč,i Záloźnému veriteľovi, ato aj voči

pbnľuáeuum ZáIoŽcu voći Z,áloźnému veritel'ovi vzniknuých Zá|ożcovi v súvislosti s vedením
jeho účtov a jednorazových vkladov uZá,loźného veľiteľa. Zálożca nie je oprávnený jednostranne

zapoćítať akěkol'vek svóje pohl'adávky voěi ZáIožnému veľitel'ovi voči pohl'adávkam Zźiožného

veritel'a v oći Záloźcov i'

článok VI.

1) Zm1uvanadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasleđujúci deň po

jej zverejnení v súläde so zákonom č,.Żlll2oo0 Z.z' o slobodnom prístupe k informáciám v platnom
"zÄeni.ťprípade 

neplatnosti alebo neúěinnosti jednotlivých ustanovení Zm|uvy nebudri dotknuté jej

ostatné ustanovenia' Zmluyamöže bý'menená alebo doplňovaná iba na ztlklade dohody Zmluvných

strán foľmou písomného dodatku.
2) Zmluva sa riädi pľávnym poriadkom Slovenskej republiĘ. Zm|uvné stľany potvrdzujú, źe práxa

a povinnosti, ktore ĺm ž teit_o Zmluvy vyplývajú sú platné, právne účinné a vymožitelhé v príslušných

jurisaĺtciach. ZáIożca pódpi.o- ZmJllu.y vyhlasuje, že odmieta/pľiiíma neodvolatelhý návľh
-Záložnéhoveritel'a 

nauzavietie rozhodcovskej zmluvy v tomto zneni: ,,Zmluvné stľany sa dohodli,

že všetĘ spory vzniknuté zo Zm\wy alebo v spojitosti so Zmluvou, ktoľé nebude moźné vyľiešiť

spoločným_ kônaním zmluvných strán, budú rozhodnuté s koneěnou platnosťou Stálym

räzhodcovským súdom Slovenikej bankovej asociácie v Bratislave v súlade so Staĺitom Stáleho

ľozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, publikovaným na www.sbaonline.sk.

Rozhodcovské konanie bude prebiehať a rozsudok bude vydaný v slovenskom jazyku." V pľípade,

te Ztilożca odmietol vyššiđ uvedený neodvolatelhý návľh ZáLożného veritel'a na uzavretie

rozhodcovskej zmluvy, Zmluvné stľany sa dohodli, že všetky sPoľY, ktoré vznikn'(l ztejto Zmluvy

alebo v súvislosti s ňôu, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zľušenie budú riešené pľed

príslušným súdom Slovenskej republiky podľa Civilného sporového poľiadku.

3) Żaĺozne pravo zriaďęnépodl'á Zmluvy tľvá po dobu trvania Zmluvou zabezpečovaných pohl'adávok

Ztioźného veľitel'a vočí Záložcovi uvedených v Článku I' Zmlwy vrátane pľíslušenstva a zanĺl<ne

najmä úplným splatením všetkých zabezpećovanýchpohľadávok vrátane ich príslušensťła' Zá'ložný

u"iit"l' ,yáa zarczcovi o úplnom splatení zabezpeěovaných pohl'adávok písomné potvrdenie

(kvitanciu) pre účely ýmazi registrácie zźtloźného práva z Registľa. Żiadosť o výmaz zá|oźného

práva zRógistra poáázáIoz"u 
'polu 

s pľeukázaním zániku zźiożného pľáva predložením kvitancie

Zá|ożného veriteľa.
4) Zálożná zm|uva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktoých dva pľevezmę Zźůoźca a jeden

Zá|oźný veritel'. Všetky rovnopisy ZáIožnej zmluvy majú právnu silu oľiginálu.

5) Zmlwnéstľany svojimi podpiśmi potvrdzujú, že po preľokoyaníZm|uvy sa zhodli na jej obsahu vo

všetkých bodoch aZmluvuuzavierajínaztlklaďe svojej vážnej a slobodnej vôle.

V Pľílohe:
Príloha č,. I - oznámenie o zalożení pohl'adávok
Príloha ó' 2 _ Zoznam pohl'adávok

V Bratislave, dňa 9. 1 1. 201 8 V Bratislave, dňa 9. 11. 2018

českosłovenská obchodná
Ing. Rich\rh Salzmann lng.

TEKos' spol. s ľ.o.
Ing. Juraj Schwarz, kona' "

ZźiožcaZá|oŹný r"rĺl{
(/

Československá obchodllá banka, a.s'
. ŽiŽkova .l1

. Bl I 0Z Bratislava
.85.

banka, a.s.
Ivan

Pľeukázanie totožnosti podpis.
Doklad totožnosti: OP/PAS č,islo: ;'',
Platnosť dokladu totožnosti đo: '.!:4i.; 
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československá obchodná banka, a.s.


