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Zm|uva o zľiadení zá|ožného pľáva
na hnutel'né veci

č. oPKZP-Pol-s C1lI-20l6-l1'l I5,IHM/ 64

uzavretápodľa $ 15la a nasl. zákonač.4011964Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

(d'alej aj ako,,zmluva")

medzi zmluvnými stľanami:

Ministeľstvo životného pľostredia Slovenskej ľepubliky

Nám. Ľ. Štúľa I,8l2 35 Bľatislava

Slovenská republika

42 181 810

2023106679

Ing. LászIó Sólymos, minister

: Slovenská agentúľa životného pľostredia

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystľica l

Slovenská republika

: O0626031

: 2021125821

: RNDľ. Richaľd MĹilleľ, PhD., generálny riaditeľ

nazáHade splnomocnenia obsiahnutého v ZmLuve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
spľostľedkovateľským orgánom č.22l20I5l5.I zo dňa 13. apríla2015 v platnom znení

poštová adľesa: Slovenská agentúľa životného pľostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84t 04 Bľatislava
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TEKOS, spol. s r.o.

Patizánska 108912,901 01 Malacky
obchodnom ľegistri Okľesného súdu Bratislava I,

oddiel: Sľo, Vložka číslo: I3IO)/B
Ing. Peteľ Bartošek, konateľ

34 1II 832

2020351878
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veritel' a Záložca spolu dälej aj ako "Zmluvnéstľany,, alebo samostatne aj ako

PREAMBULA
A. Záložca a Záložný veritel' (v Zmluve o poskytnutí NFP označení akoa,,Poskytovatel "') uzatvoľili dŕla 30.12.2016 Zrriuvll o poskytnutí nenávratnéhopríspevku ľeg. číslo: OPKZP-PO1-sC1 l ĺ-2016-t1/ts (d'alej ako ,,Zmluva oNFP"), pľedmetom ktoľej je úprava zmluvných podmienok medzia Prijímatelbm pri poskytnutí nenávratného finančného ku (d'alej ako ,,NFP") zoPoskytovatelä na Realizáciu aktivít Projektu s

príspev

okrese Mal
nazvom Z,efektívnenie zberu BRO a DSOacky, kód Projektu v ITMS 2014+: 31001 18483, ktoľý je pľedmetom Schžiadosti o NFP

B. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP môžu vzniknúť Záložnémuveritelbvi aleboorgánu Sloven skej ľepubliky, ktoľý na základe zákona alebo v súlade s ním vstúpi naZá1ožnéhoveľitelä, peňažnépohl'adávky, vo vzťahu ku si Záložný v eritel' želá,abyzaplatenie a úplné
ktorým

uspoko.jenie bolo zabezpečené ztiadením Záložného práva podläzmluvy aZáložca súhlasí so zľiadenímZáložného práva podl'a tejto zmluvy.C. Poskytovatel' v súlade so ZmIuVou o poskytnutí NFP stanovil podmienku úhľadyo platbu (tj. úhrady NFP alebo jeho časti) podl,aZmluvy o poskytnutí NFP, ktorou jea účinnosť tejto zmlu vy a vznik Záložného práva podlä tejto zmluvy. Hodnota Zálohumusí byť ľovnaká alebo vyššia ako súčet užvyplateného NFP a tej časti NFP, ktoni Pľijížiada vyplatiť na základe pľedloženej žiadosti o platbu

článok 1
Definície pojmov

Ak nie'je medziZáložnýmveľitelbm aZáložcomvýslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmys velkým písmenom budú mať v tejto 
'...ĺuu" 

nižšĺe uu"a"ný_ufrnun,,
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Bezodkladne'znamená najneskôľ do 7 pracovných dní od vzniku skutočnosti ľozhodnej pľe počítanie
lehoty. Pri počítaní lehôtje prvým dňom lehoty pľVý pracovný deň nasledujúci po kalendárnom dni,
v ktorom došlo k vzniku rozhodnej udalosti.

Finančné ukončenie pľojektu - nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci
Realizácie aktivít Pľojektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Pľijímatel' uhľadil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávatelbm, alebo svojím
zamestnancom voči ktorým mal pľávne záväzn(l povinnosť úhrady výdavkov, a tieto sú
pľemietnuté do účtovníctva Prijímatel'a v zmysle pľíslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prij ímatelbvi bol uhrade ný l z(létov aný zodpovedaj úci NFP.

Majetok nadobudnutý z NFP - hmotne zachytitel'nápodstata Projektu, jej časti a iné veci, pľáva alebo
iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil Prijímatel'v rámci Pľojektu z NFP a1ebo z jeho
časti.

NCRzp _ znamená Notáľsky centrálny ľegisteľ záložných práv, ktorý je zľiadený na základe zákona
sNR č. 323/1992Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

NFP ' nenávratný finančný príspevok znamená sumu finančných prostľiedkov poskytnutú
Pľijímatelbvi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúcu zo Schválenej žiadosti o NFP, podl'a
podmienok Zmluvy o poskytnutĹNFP, zverejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou'
najmä Zákonomo príspevku z BŠIF.

Poskytovatel'- uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP znamenáZáložný veritel'podlä tejto zmluvy.

Prijímatel' _ znamená osoba od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP' ktorej bola Schválená žiadosť
o NFP v konaní podl'a Zákona o pľíspevku z EŠIF. Pre účely tejto zmluvy pojem,,Prijímatel"' znamená
Záložca.

Pľojekt ' znamená súhľn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie NFP a ktoré realizuje
Prijímatel'v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

Realizácia aktivít Pľojektu - znamená realizáciu všetkých hlavných ako aj podporných aktivít
Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. I

Schválená žiadost' o NFP - znamená žiadosť o NFP' v rozsahu a s obsahom, ako bola schválená
Poskytovatelbm a ktorá je uloŽenáu Poskytovatel'a.

Zabezpečená pohl'adávka - znamená pohl'adávku, ktorá je pre účely tejto zmluvy tvorená všetkými
súčasnými a budúcimi pohl'adávkami Záložného veritel'a vočiZátožcovi, ľesp. voči Prijímatelbvi, ak
tentojeosobouodlišnou odZáložcusovšetkýmichzmluvnýmazákonnýmpríslušenstvom,bezohl'adu
na čas alebo okolnosti ich vzniku a ich počet, nasledovne:

a) pohľadávkami vzniknutými zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na základe Zmlwy o poskytnutí
NFP, a to bez ohlädu na pľávny dôvod ich vzniku, vo výške istiny takto vzniknutých pohlädávok
ZáloŽného veritel'a voči Záložcovi, ľesp. voči Prijímatel'ovi, ak tento je osobou odlišnou
od Záložcu, spolu s príslušenstvom, súčasťami a nákladmi vynaloženými Zá|oŽným veritel'om
v súvislosti s udľžiavaním hodnoty Zá|ohtl;to znamená,Žeprávnymdôvodom vzniku pohlädávky
voéi Záložcovi, ľesp. voči Prijímateľovi, ak tento je osobou odlišnou od Záložcu podlä tohto
písm. a) môže byť:
(D odstúpenie Záložného veritelä od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iné ukončenieZmhlvy

o poskytnutí NFP inak ako úplným splnením všetkých záväzkov Záložcu, ľesp.
Prijímatel'a, ak tento je osobou odlišnou od Záložcu,

(ii) žiadosť o vrátenie finančných prostľiedkov, ktoľé zostali Zá|ožcom, resp. Pľijímatel'om'
ak tento je osobou odlišnou od Záložcu, neuhradené, ak sa Prijímatel' a Poskytovatel'

ĺp
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(iii)

(iv) akýkol'vek iný právny úkon, ktorý zaklad á záväzok Záložcu,resp. Prijímatel'a, akosobou odlišnou od Záložcu v oéi Záložnému veľite lbvi podlä Zmlwy o
alebo v súvislosti s ňou,

b) pohl'adávkami vzniknutými zo zákona o RPVS alebo iného všeobecne záväznéhopredpisu, v nadväznosti na právne postavenie Záložcu, resp. Pľijímatelä, ak tento Jeodlišnou od Záložcu, podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, a to vo výške stanovenejoľgánom podl'a týchto všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov

Zabezpečenie znamená záložné právo' zabezpečovací pľevod práva, zabezpečovac1epoh|'adá vky, zádržné ptávo, pľevod alebo postúpenie so spätným pľevodom alebo postúpenímako aj akúkol'vek inúzmluvu alebo dojednanie podl'a akéhoko l'vek pr áv a, ktoré má podobný účetúčinok, ktoľými sa zabezpečuje Zabezpečenápoh lädávka Záložného veľite lä.
Zákon o príspevku z nŠlp znamená zákon č. 292/2OI4 Z. z. o príspevkuz európskych štruktuľálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektolých zákonov vneskorších predpisov

nedohodnú inak v súlade s platným usmernením k nezľovnalostiam
Ministerstvom financií SlovenskeJ ."publiky,
vydanie bezdôvodného obohatenia' ŕtoľé vznikne alebo vzniklo v súvislosti so
o poskytnutí NFP,

Zákon o RPVS _ znamená zákon č. 523l2OO4 Z' 'z' o ľozpočtových pravidlách veľejneja o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneníneskorších päapĺ.ou.
Záloh- znamená všetky veci určené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ak sa v tejto zmluve používaZáloh, tento pojem zahŕňa všetky veci, ktoré tvoria Záloh ako aj ich jednotlivé časti,a príslušenstvá, a to aj pokial' ide o jednotlivé spoluvlastnícke podiel y kZáIohu alebo k jehosúčastiam alebo príslušenstvu

Záiožné pľávo znamená záložné pľávo podlä $ 151a a nasl. občianskeho zákonnfta ztiadenézmluvou.

Pojmy, ktoré sú použité v tejto zmluve a nie sú osobitne uvedené v tomto článku, ale ichupravená v Zmluve o poskytnutí NFP, majú taký význam, aký je definovaný v Zmluve oNFP

článok 2
Pľedmet zmluvy, zľiadenie a vznik záložnéhopráva

2.l Pľedmetom tejto zmluvy je dohoda Zmluvných strán o zriadení Záložnéhopráva kZálzaúčelom zabezpečenia a uspokojenia všetkých Zabezpeéených poh lädávokveľitel'a'

2.2 Záloh podl'a tejto zmluvy je tvoľený hnutelhými vecami špecifikovanými v Prílohe č. 1zmluvy.

2.3 Na zabezpečenie všetkých Zabezpečených pohlädávok týmto Záložca zriad'uje vZáložnéhoveľitelä ZáloŽné právo k Zálohu a Záložný veľitel'toto Záložné právo prijíma.najvyššiahodnota istiny, do ktorej sa Zab ezp eč ená poh lädávka zabezpečuje. sa urču.je1 057 340,50 Eur (slovom jeden milión pät'desiatsedemtisíc tľistoštyrids ať celýchstotín eur) ZáIožné právo podlä tej to zmluvy sa vzťahuje na Záloh, jeho súčasti aa to aj na tie, ktoré sa stanú súčast'ami a príslušenstvom

4
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2.4 ZáloŽné právo kZá|ohu tvorenému existujúcou hnutelhou vecou, je zriadené dňom

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a vzniká ľegistráciou Záložného práva v pľospech
Zá|ožného veľitel'a v NCRzp. Záložné právo ku každému inému Zálohu, vrátane Záložného
práva k hnutelhým veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti, alebo ktoré Záložca nadobudne
v budúcnosti' ak podl'a tejto zmluvy Sú takéto hnutelhé veci súčasťou Záúohu, vzniká
nadobudnutím vlastníckeho práva k takémuto Zá|ohu Záložcom, čo platí aj pre Zá|oh vzniknutý
spracovaním, zhodnotením alebo inou zmenou Zá|ohl, ak bolo takéto Zá|ožné pľávo pľed
nadobudnutím vlastníckeho pľáva registľované v NCRzp. Záložcombudúcej veci môže byť len
Záiožca, ktorý je súčasne Prijímatelbm podlh Zmluvy o poskytnutí NFP.

Záložca Sa zavázuje, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, požiadať
o ľegistľáciu Záložného práva k Zá|ohu v NCRzp.

2.5

I
2.6 Zá|ožca sa zavazlje doľučiť Záložnému veritelbvi úplný úradný výpis z NCRzp a potvľdenie

o registľácii ZáloŽného práva v NCRzp, na ktorom je zapísané Zá|ožné pľávo podl'a tejto
zmluvy v pľospech ZáloŽného veľitel'a, a to najneskôľ v lehote podl'a článku 3 odsek 3.3
písmeno e) tejto zmluvy. Na zriadenie a vznik ZáloŽného práva pod|ä tejto zmluvy sa v plnej
miere vzťahujú všetky ustanovenia čl. 13 ods. la a ods. 2 Prflohy č. 1 k Zrnluve o poskytnutí
NFP.

2.7 Hodnota Zálohu sa pri uzavretí tejto zmluvy určí nasledovne:

a) v pľípade Zálohu tvoreného existujúcou hnutelhou Vecou jeho hodnotu predstavuje
obstarávacia cena tejto hnutelhej veci bez DPH, ktorá sa uľčí na zák|adefaktúry (daňového
dokladu) vystavenej dodávatelbm tejto veci alebo výnimočne na zák|ade iného
obstarávacieho dokladu, ak nedošlo k vystaveniu faktúry, pričom faktúra alebo náhľadný
obstarávací doklad nesmie byť staľší ako 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia;

b) v pľípade Zálohu tvoreného budúcou hnutel'nou vecou alebo hnutelhou vecou, ku ktorej
ZáloŽca nadobudne vlastnícke právo v budúcnosti na základe zmluvného ustanovenia
v nadobúdacom právnom úkone (napľ. v kúpnej zmluve, zmluve o dielo a pod.), ktorý
existuje v čase podpisu tejto zmluvý, sa hodnota Zálohu pri uzavretí tejto zmluvy uľčí
na základe zmluvy s dodávatelbm tejto veci, ktorá je výsledkom vykonaného veľejného
obstarávania na zák|ade všeobecne záväzného právneho pľedpisu ako obstarávacia cena
bez DPH. Pľed podaním najbližšej žiadosti o platbu je Zá|ožcapovinný predložiť faktúru
(daňový doklad) vystavenú dodávatelbm tejto veci alebo výnimočne iný obstaľávací
doklad, ak nedošlo k vystaveniu faktúry, inak Záložný veritel' nie je povinný žiadosť
o platbu uhradiť. Hodnota Zálohu vo výške obstaľávacej ceny tejto hnutelhej veci bez
DPH bude vyplývať zpredloženej faktúry alebo náhľadného obstarávacieho dokladu, ak
faktúľa nebola vystavená' ato aj v prípade, ak takto zistená suma bude odlišná od sumy
zistenej podl'a pľvej vety tohto písm. b);

c) v ostatných prípadoch' v ktorých nie je možné aplikovať písm. a) alebo b) tohto odseku,
alebo v prípade, ak Zá|oŽca poskytuje ako Záloh majetok odlišný od Majetku
zhodnoteného/nadobudnutého z NFP sa hodnota veci, ktorá tvorí Záioh, uľčí znaleckým
posudkom, Vypracovaným za účelom zriadenia záloŽného práva, v ktorom sú vyjadrené
vlastnícke vzťahy k veci, Vypracovaný zna|com z príslušného odboru, podl'a všeobecne
záväzného právneho predpisu upravujúceho oceňovanie hnutelhých vecí a spôsobom
určeným v tomto všeobecne záväznomprávnom predpise;

d) hodnota ZÁlohu sa môže určiť aj ako kombinácia spôsobov podlä písm. a), b) alebo c) tohto
odseku, ak je ZÁloh tvorený viaceými hnutelhými vecami, pričom' ak je 7Álohom majetok

e
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odlišný od Majetku zhodnoteného/nadobudnutého z NFP, podstatná bude hodnota bez DPH'

a to aj v prípade, 
"r 

uy pĺ'r'sný dokument obsahoval ohodnotenie s DPH'

ZáIožnýveritel' je oprávnený po uplyn-utí 3 rokov od stanovenia hodnoty Zálohll' vyžiadať si

odZá|oŽcupredtozenie nouéľ,ä znälóckého posudku na Stanovenie aktuálnej hodnoty Zálohl'

nie staršieho ako 3 mesiace od vyžiadani", ;i; najmä vted1, ak má pochybnosti o hodnote

ZáIohuv súvislosti so zabezpeč ením Zabezp"*'y:l pohl'adavok . Zá|óŽcaje povinný takýto

zna6ecký posudok prJroziŕ najneskôľ n liľ,ote'30 Lalendáľnych dní od jeho vyžiadania

Zá|ožĺýmveriteľom. V pľípade' aknováhodniruzilon'nezodpóvedá najvyššej hodnote istiny

v zmysle ods. 2.3 tot to'Júnm , zarcz"uj";;;il'ý 'Záloh 
doplniť minimálne do tejto výšky'

ľesp. poskyt nĺť zarcineÁo u"iit"t'ovi oooatoen é žabezpeéenĹ 'ini'nálne 
do tejto výšky' Ak

je Zá|oŽcasuu;er.tom oáiisny- "d 
p.ijí;;"ŕu, us"*ý záväzky pďľa tohto odseku 2'8 je

povinný plniť Prijímatel' namiesto Záĺ|oŽcl'

Čtánoľ 3
Záväzné vyhlásenia a osobitné povinnosti

Zá|oŽcaposkytuje ZáioŽnému veritelbvi nasledujúce vyhlás.enia:

a) Záloh a kaŽdál 1"Ĺo ĺu.ľ je volhe prevoaitet'ná, neexistuje akékoľvek obmedzenie alebo

zákaz nak|adať so Zálohom;

0

žiadĺe ustanovenie tejto Zmluvy nie je v rozpoľe s ustanovením žiadneho dokumentu'

ktoľým j e Zá|oŽca viazaný ;

Zá|oŽca je jediným a výlučným vlastníkom Záloful akaŽdejjeho časti;

Zá|oh anižiadna jeho časť nie je zaťaŽeĺážiadnym inýmZabezpečením' ani iným právom

tretej osoby (vľátane piaru ia zák|ade'"''ĺouý o uudĺcej zmluve, predkupného práva'

zá|oŽného pĺáva,naio,i'Jľ,o právanadobu dlhšiu ako jeden ľok alebo akéhokoľvek iného

práva obmeazujĺcerro volhé užívanie zaini arcao naĹladanie s ním' ibaže s tým vysloví

Záložný veľitel' preichádzajúci súhlas); zá|oŽ"a vyhlasuje, že nelzavrel stľeťou osobou

zmluvu ani inú dohodu o ziadeníp."ampneĹ o, zá|ožnéhó' nájomného alebo akéhokol'vek

iného práva Vecno-právneho alebo obligačného chaľakteru, ktoľé by obmedzovalo

nakladanie so Zálohom;

neprebieha akékol'vek spľávne' súdne, daňové, konkurzné, ľeštľuktuľalizaéné alebo iné

konanie, ktoľýmby mohló byť dotknuté aleúo obme dzenéZáIoŽnéprávoZáioŽného veľiteľa

podl'a tejto zmluvY;

Záĺ|ožné pľávo pľedstawje nepodmienené, neodvolateľné a.absolútne prátvo Záiožného

veriteľa vykonať ntáŽaťolneprávo pľedaj omZ1tlohualebo akejkoľvek jeho časti v súlade

s podmienkami t"Jb;;Ň , inuu uxehätoľvek rozhodnutia alebo súhlasu akéhokoľvek

oľgánu alebo inej orouí u p.ipud9.: ák Zabezpeéená pohľadávka nie je včas a ľiadne splnená;

za ľozhodnutie, resp. súhlas, podl'a pr"acĺiaruiúcej časti vety Sa nepovažuje postup podl'a

článku 6 tejto zmluvy;

v prípade pľedaja Z[lohu alebo jeho éast\ Záložným veriteľom, Z1ložca zostína výlučne

".ňpä""a.y 
noúii"ho nadobúdatelbvi za akékol'vek vady Zá|ohu:.

sa nevyskytla alebo netľvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Záiožcovl alebo jeho

opľávnáným zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy;

s)

h)
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k)

i) Záložca má pľávnu spôsobilosť podpísať túto zmluvu a vykonávať práva a povinnosti z nej
vyplývajúce;

j) na uzatvorenie tejto zmluvy Záložcom, na vykonávanie jeho práv ana plnenie jeho záväzkov
ztejto zmluvy, nie je potľebný súhlas, povolenie alebo vyjadľenie akéhokol'vek oľgánu
Záložcu, v zmysle vnútorných dokumentov a pľavidiel ZáloŽcu, alebo inej tretej osoby
vzmysle všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov avnútoľných noriem-Záložcu, aak
nejaký taký súhlas, povolenie alebo vyjadrenie sú potrebné, boli udelené;

Záložcovi nie sú známe Žiadne skutočnosti, ktoľé bránia alebo by mohli bránit' vzniku
Záložného práva alebo výkonu ZáIožného práva podl'a tejto zmluvy;

l) všetky dokumenty a informácie, odovzdané Záložnému veľitel'ovi v súvislosti s uzavľetím
tejto zmluvy sú pľavdivé, úplné, správne a nie sú zavádzajúce: odo dňa ked' došlo
k odovzdaniu dokumentov a infoľmácií Záložnému veritel'ovi, nedošlo k žiadnym
podstatným zmenám vo veciach, ktorých sa tieto týkajú, o ktoľých by nebol Záložný veľitel'
infoľmovaný;

Každé zvyhlásení Záložu podlä odseku 3.1 tohto článku sa bude považovať zazopakované
ku dňu pľedloženia žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFp. Každé z vyhlásení
Záložu podlä odseku 3.1 tohto článku sa bude aplikovat'ktomu Zálohu, ktoľý je majetkom
Záložcu ku dňu takéhoto vyhlásenia a tiež ku dňu, v ktoľý sa takéto vyhláseňie považuje
zazopakované podl'a predchádzajúcej vety. To znamená, že v pľípade Záložnéio práía
k hnutelhým veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti, alebo ktoré Záložci Áadobudne v budúcnosti
podlä článku 2, ods. 2.4 tejto zmluvy, sa vyhlásenia podl'a písmena a), c) a d) odseku 3.l tohto
článku budú považovať zaposkytnuté vznikom vlastníckehó ptávaZáložcu ktýmto hnutel'ným
veciam, ktoľé tvoria Záloh.

Do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených pohl'ad ávok ZáloŽného veritel'a sa Záložca
zaväzuje plniť nasledovné povinnosti :

a) bez predchádzajúceho písomného súh|asu Záložného veľitelä Záložcanesmie:(i) Zá|oh scudziť (najmä pľedať, daľovať, zameniť s vecami inej osoby, vložiť ako vklad
do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, poäiel'ať sa ním ako
vkladom na podnikaní iného podnikatel'a); v prípade prevodu Zálohu Záložné právo
nezaniká a pôsobí v plnom rozsahu podl'a tejto zmluvy voči nadobúdatel'ovi zilonl;(ii) zriadiť k Zálohu vecné bľemeno, d'alšie záložné piávo alebo iné obdobn é pľávo
vecno-pľávneho alebo obligačného chaľakteru, ktoré by sťažovalo výkon pľáv
Záložného veritel'a podl'a tejto zmluvy;

(iii) odovzdať Záloh do držby tretej osobe;

b) amožniť Záložnému veritelbvi alebo ním poverenej osobe prístu pkZálohuza účelom jeho
obhliadky, prípadne vykonania všetkých úkonov potľebných k oceneniu Zálohu, výŕonu
Záložného práva, udržiavacích pľác, ak ich vykonanie je nevyhnutné pre zachovanie
hodnoty Zálohu alebo vykonania iných zisťovaní, ktoľé môžu byť pre zaläŽného veritelä
relevantné;

poskytnúť Záložnémll veľitelbvi alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť pre účely
písm. b) vyššie, spočívajúcu najmä v poskytnutí údajov a príslušnej dokumentácie
ZáloŽnému veritel'ovi alebo ním poverenej osobe a vydaní Zálohu do dižby Záložnémll
veritel'ovi alebo ním poverenej osobe;

l

c)
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d) zabezpeéiť Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy registrácil Záiožného

pľáva k Zálohuv NCRzp azaplatlť všetky poplatky spojené s touto registľáciou Záložného
pľáva v zmysle pľíslušných všeobecne záväzných pľávnych predpisov;

e) najneskôľ spolu so žiadosťou o platbu predložiť Zá|ožnému veritel'ovi:

úplný úradný výpis z NCRzp a potvrdenie o registrácii v NCRzp, nie starší ako 10

kalendáľnych dní, na ktorom:

- je akozáložcauvedený výlučne ZáloŽca:
- je vyznaéený zápisZá|ožného práva kZálohu v prospech Záĺ|ožného veľitel'a;

- je Záloh zapísaný tak, aby bolo podl'a názoruZá|oŽného veritelä zrejmé, ktoré

hnutel'né veci tvoľia Záloh v prospech ZáloŽného veritel'a;
- podl'a názoru Záložného veritel'a nie je Žiadiy zápis' ktorý sa negatívnym

spôsobom týka platnosti ďalebo výkonu Zá|ožného pľáva podlh tejto zmluvy
(najmä poznámkam o začatí výkonu zá|ožného právaainé);

- Sa nenachádzazápis záloŽného pránakZálohu v pľospech tretej osoby.

0 informovať Záložného veľitel'a o každej skutočnosti, ktorá súvisí so Zálohom a ktorá
môže mať vplyv na užívanie Zá|ohu alebo nakladanie s ním alebo na výkon Zá|ožného
práva podlä tejto zmluvy (zmena miesta, kde sa Zá|oh nachádza, začatie súdneho

konania, vydanie predbežného opatrenia a pod.);

informovať Záložného veriteľa o každej zjavne1 vade Záiohu, ktorú nie je možné

odstrániť, do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa vada stala zjavnou;

h) ak klesne hodnota Zálohu pod hodnotu, ktoru mal pri uzatvorení tejto zmluvy, a to najmä

zmenou pomerov na trhu, jeho zaťaženim bez predchádzajúceho písomného súhlasu

ZáloŽného veľitel'a, alebo ak vzniknú kZá|ohu práva tľetích osôb, alebo ak sa prejaví
pľávna vadaZálohu azabezpečenieZabezpečených pohl'adávok sa stane nedostatočné,

ako aj v pľípade nepľavdivosti alebo neúplnosti ktoréhokol'vek vyhlásenia Záiožcu
uvedeného v tejto zmluve, následkom ktoľého sa stane zabezpečenie Zabezpeéených

pohl'adávok podl'a tejto zmluvy nedostatočné,ZáloŽca je povinný doplniť Zá|ohtak, aby
jeho hodnota dosiahla minimálne hodnotu, ktoní mal pri uzatvorení tejto zmluvy, a to

Bezodkladne po písomnej výzve ZáloŽného veľitel'a alebo poskytnúť Záložnému
veritelbvi dodatočné Zabezpečenie minimálne do tejto výšky; práva a povinnosti
uvedené v článku 2, ods. 2.8 tejto zmluvy zostávajú nedotknuté;

D riadne oznaóiť Záloh, aby nemohlo dôjsť k jeho zámene s inou vecou' spôsobom, ktoľý
je odolný voči bežnému mechanickému opotľebeniu a podl'a možnosti aj voči pôsobeniu

prírodných živlov, pričom toto označenie bude obsahovať najmä identifikáciu hnutel'nej

veci (výľobné alebo iné obdobné číslo, typ a označenie hnutelhej veci) a údaj o tom, že

sa jedná oZá|oh podlä tejto zmluvy. Ďalšie podmienky na označenie Zálohu môŽe

dodatočne uréiť ZáloŽný veritel';

j) písomne oznámiť Záložnému veritelbvi miesto, kde sa budeZálohnachádzať.

3.4 Vprípade, ak podl'a ZáioŽného veriteloa Záložca nesplní svoje povinnosti uvedené vods.3.3
tohto článku, Záložný veľitel' má pľávo vykonať akékol'vek úkony za účelom udržiavania
hodnoty Zá|ohu alebo obstarať znalecký posudok vo vlastnom mene. Zá|ožca sa zaväzuje
nahľadiť Záložnému veritelbvi všetky náklady, ktoľé mu v súvislosti s tým vznikli. V prípade,

ak jeZáložca subjekt odlišný od Prijímateľa,platí namiesto tohto ods. 3'4 ods. 3.6 tohto článku.

s)

8
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3.5 Všetky náklady Spojené so Zľiadením a Vznikom ZáloŽného práva podlh tejto zmluvy hradí
Záiožca.Záložca sa d'alej zaväzuje na svoje vlastné niáklady:

a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnost?, ktoru Zátožný veritel' bude podľa
vlastného uváženiavyžadovať na vznik, trvanie alebo ochranu akéhokol'vek svojho pľáva
vyplývajúceho podl'a alebo v súvislosti s touto zmluvou, a to najmä v súvislosti s výkonom
Záložného práva;

b) uzatvoľiť akékol'vek zmluvy a uskutočniť akékol'vek ostatné úkony, o ktoľých Záložný
veritel' ľozhodne, že sú potľebné alebo žiaduce na platnosť a účinnosť tejto zmluvy
aZáložného práva ňou zriadeného alebo na zabezpečenieZabezpeéenej pohl'adávky;

c) poistiť Záloh v rozsahu aspôsobomuvedeným včlánku 13, ods.2 Prílohy č. 1 k Zmluve
o poskytnutí NFP;

d) vykonať všetky potrebné pľávne úkony za účelom zabezpeč,enia tohô, že najneskôľ
pri podaní žiadosti o platbu podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP poistná zmluva (zmluvy)
podl'a písm. c) tohto odseku bude (budú) obsahovať vinkuláciu poistného plnenia
v prospech Záložného veľitelh tak, aby v pľípade, ak nastane poistná udalosť poistbvňa
vyplatila poistné plnenie ZáloŽnému veritelbvi bez d'alších podmienok, ibaže s nimi
Záložný veľitel' vyslovil predchádzajúci súhlas, ato až do zániku tejto zmluvy . Záložca je
povinný preukázať splnenie povinnosti podl'a tohto písm. d) Záložnému veľitelbvi
najneskôr spolu s podaním žiadosti o platbu podlh Zn'luvy o poskytnutí NFP.

3.6 V prípade, akjeZáložca subjektom odlišným od Prijímatel'a,Zm7uvné strany sa osobitne dohodli'
že Pľijímatel' je povinný doplniť Zá|oh tak, aby jeho hodnota neklesla pod hodnotu, ktorú mal
pľi uzatvoľení tejto zmluvy v zmysle odseku 3.3 písm' h) tohto článku' Zá|ožný veritel' je
v prípade nesplnenia takejto povinnosti oprávnený vykonať akékolŤek úkony za účelom
udržiavania hodnoty Zálohu alebo obstarať zna|ecký posudok vo vlastnom mene. Prijímatel' sa
zaväzuje nahľadiť Záložnému veritelbvi všetky náklady, ktoľé mu v súvislosti s tým vznikli.

článok 4
Výkon Záiožného pľáva

4.r AkZabezpečená pohl'adávka nie je včas a ľiadne splnená, môže Zá|óžný veľitel' začať výkon
ZáloŽného práva, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. V rámci výkonu
Zá|oŽného práva sa Zá|ožný veriteľ môže uspokojiť nasledovnými spôsobmi:

a) pľedajom Zálohu na draŽbe podlä zákona č. 52712002 Z. z. o dobľovolhých dražbách
a o doplnení zákona SNR č. 32311992 Zb. o notároch a notáľskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 52712002Z. z.");

b) pľedajom Zálohu podlä zákona č. 23311995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poľiadok) a o Zmene a doplnení d'alších zákonov v znení neskorších
pľedpisov;

c) pľiamy predaj v zmysle ods.4.2 tohto článku;
d) vyhlásenie obchodnej verejnej s(lťaŽe (ďalej len,,OVS") v zmysle ods' 4.3 tohto článku;
e) iným vhodným spôsobom podl'a predpisov, ktoré budú platné v dobe vzniku podmienok

na výkon ZáloŽného práva,
k čomu mu už priuzavretí tejto zmluvy dávaZáložca vopred svoj súhlas.

o spôsobe výkonu Zá|ožného ptáva rozhoduje Záložný veritel', o čom upovedomí Záložca
v súlade s ods. 4.8 tohto článku. AkZáložným veritelbm vybraný spôsob výkonu Záložného
práva sa ukáže ako nevhodný alebo neúspešný, je Záložný veritel'opľávnený vybľať iný spôsob
výkonu Záložného práva, o čom Záložcu upovedomí v súlade s ods. 4.8 tohto člránku.

9
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Pľiamy predaj:

Priamym predajom sa pre účely výkonu Zálo.žnéhopľáva podlä tejto zmluvy rozumie predajZálohu tretej osobe, ktorá zaplatí za7Álohminimálne všeolecnú hodnotu, tj. cenu stanovenúsúdnym znalcom z príslušného odboru podl'a všeobecne záväzného právneho predpisu
a..spôsobom uľčeným v tomto všeobecne záväznomprávnom p."api." (däiej len ,'mi'nimálnavšeobecná hodnota")' ak dälej nie je stanovená nižšia cena. Podrnienŕou p.iurn"ľ'o próáu;a pool'utohto odseku ie, že kúpna cena bude kupujúcim zaplatená oo io tatenäaľný"ľ, anĺod.uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa Záloh nepodaľí'prediť ra minimálnu všeobecnúhodnotu, po uplynutí 3 mesiacov odo dňa dôručeniä oznámenia Záložcovi o začatívýkonu Záložného práva podl'a ods. 4.8 tohto článku, ie iarczni veľitel, oprávnenýZáloh predať za cenu nižšiu ako je minimálna všeobecná hodnäta ktoľá však nemôže byť nižšiaako 70vo minimálnej všeobecnej hodnoty stanovenej pi začatívýkonu záložnéhopráva. Ak sanepodaľí pľedať Záloh ani zatúto cenu, Záložny veĺäl'môže po uplynutí 6 mesiacov odo dňadoručenia oznámeniaZáložcovi o začatí výkonu záložnéhopľáva podl'a ods. 4.8 tohto článku,predať Záloh za alaikol'vek cenu stanovenú Záložnym veľiteibm s náležitou odbornoustaľostlivostbu.

OVS:

Vyhlásením oVS sa pre účely výkonu Zá1ožn€hopľáva podl'a tejto zmluvy ľozumie vyhlásenieoVS v zmysle $ 28l a nasl. zákona č.sl3/lggl_Zb. oichodný zákonnkv zneníneskoršíchpredpisov Záložným veľitel'om a predaj Zálohuv súIade s nasleáovnými podmienkaÁi:
a) lehota na predkladanie sút'ažných návrhov - za dostatočnú dobu tľvania jedného kola oVSsa považuje lehota.30 kalendárnych dní od uverejnenia oznámenia ó vyhlásení oVS,pľičom záujemcovia sú oprávnení predkladať švoje návľhy spôsobom uvedenýmv uverejnených podmienkach oVS až do uplynutia posíedného aĺu täito lehoty;b) spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu - najvhoänejxIm, predložených návrhov sarozumie návrh na. uzavretie kúpnej zmluv-y s naivyšiou kúpnou cenou' a najskoršímzaplatením kún1ej ceny; Záložný v.eritel; 1" opŕĺun"ný 

_;;;;.;ň""ŕ"t '.iľuznr'"r'
podmienkach uľčiť prioľitu uvedených kľitéľií p'" uýu". na;uľ'oone;sĺ"r'o ŕau.rru;c) Záložný veritel' je oprávnený odmietnuť všetly v rámci ôvs prealožené návrhy alebooVS zrušiť;

d] ZáIožný veritel' je oprávnený oVS opakovať;
e) kúpna cena' Zaktorú je ZáIožný veľiôľ oprávnený predať Záloh v 1 . a 2' koleoVS nesmiebyť nižšia ako minimálna všeobecná hodnota Záloiu;0 v prípade, ak sa ani po ?.kd:oVS nepodaľí Záloh predať, je4Áložný veritel, opľávnený v 3.kole oVS pľedať ZÁloh za lĺípnu cenu, ktoľá.;e nizsĺa aĹä minimálna všeobecná hodnotastanovená pi zaéatí výkonu Zá|oŽného práva;
g) v prípade, ak v rámci oVS nebud" 

" 
uĹéhokol'vek dôvodu uzatvorenákúpna zmluva, málz'9!o-žnÝ veľitel' právo.realizovať iný spôsob výkonu Záložnéhoprava poaia oar. +. r ,oľ',očlánku, o čom upovedomí Záložcu u 
'ĺtua" ' 

óar. +.s tohto článku.

Vprípade, ak nebude možné určiť minimálnu všeobecnú hodnotu Zálohu pre ktoľýkol,vekspôsob výkonu Záložného'pľáva pod|'a tejto zmluvy znatecky,Áposudkom, Záložcasúhlasís tým, aby bola hodnotaZálohustanovená odborným íyjaa.enim, resp. odborným stanoviskom,ktoľého vyhotovenie zabezpečíZáložný veľitel', ut.uo n?.n pou".*a fetia osoba. Takto zistená,hodnota Zálohu sa bude považovať zaninimálnu us"oĹ""'iJl'áonotu v zmysle tohto článku.
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ZáloŽný Veľitel'je oprávnený na uzavľetie kúpnej Zmluvy s treťou osobou vybranou spôsobom
podl'a ods. 4.2 alebo 4.3 tohto článku. Kúpnu cenu od tľetej osoby je opľávnený prevziať
výlučne ZáloŽný veľitel'. NáleŽitosti kúpnej zmluvy uľčuje ZáloŽný nó.it"l'.

Náklady spojené s výkonom Zá|oŽného práva a vynaložené Zá|oŽným veritelbm (náklady
dobrovolhej dražby, exekučného konania, oVS, dane v zmysle príslušných všeobecnó
záväzných pľávnych predpisov, notárske poplatky, správne poplatky, postovná náklady a iné)
sú príslušenstvom Zabezpečenej pohl'adávky a Záložca sa ich ,urárii" zaplatiť Záložnému
veľitel'ovi, pričom ich zaplatenie je zabezpečené Zá|ožnýmpľávom.

Z6ĺ|9žný veľitel' je opľávnený znižiť najnižšie podanie v zmysle ust. $ 16 ods. 4. zákona
č.52712002Z. z..

Začatie výkonu Zá|ožného ptáva je Záložný veľitel' povinný písomne oznámiť Záložcovi,
a v prípade, že je Záložca odlišný od Pĺijímatelä podlä Zmluvy o poškytnutí NFP, aj
Prijímatelbvi. V písomnom oznámení podlä tohto odseku Zátožný veritól' uvedie aj spôsoň
výkonu Záložného práva, ktorým sa bude domáhať uspokojenia zo Zá|ohu. Záložný veriiel' je
povinný písomne oznámiť Záložcovikaždú, Zmenu spôsobu výkonu Zá|oŽného práva.

zál9ž1Ý veritel' je povinný podať návľh na ľegistľáciu začatia výkonu Zá|ožného práva
v NCRzp.

Záložný veritel' je oprávnený Záloh pľedať ktorýmkol'vek spôsobom dohodnutým v tejto
zmluve najskôľ po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenía ozačatí
výkonu 7'áložného právaZáložcovi a príslušnému ľegistru záloŽnýchpráv (NCRzp). Akje deň
registľácie začatia výkonu ZáloŽného práva v príslušnom ľegistľi záloinýchpráv neskoršĹ ako
deň doručenia oznámeni a o začatí výkonu Záložného právaZáložcovi, 3d _ dňová lehota zaéína
plynúť odo dňa ľegistrácie začatia výkonu Záložného práva v príslušnom ľegistľi.

V zmysle občianskeho zákonnfta pri speňaženíZálohukoná,ZáloŽný veľitel'V mene Záložcu.
ZáloŽca súhlasí s tým, aby pri výkone Záložného práva Záložný véľitel' predal Záloh, alebo
ktoníkol'vek jeho časť V mene a na účet Zá'ložcua aby uskutočnil všetky pľávne úkony potľebné
a nevyhnutné na výkon Záložného práva podl'a tejto zmluvy . Záložný-veritel' je Éaytot'vet
oprávnený splnomocniť akúkol'vek tľetiu osobu, úplne alebo čiastočne, aby táto tľetia osoba
konala namiesto Záložného veľitelh pľi pľedaji Zálohu v mene Záložcu. Zmluvné strany Sa
osobitne dohodli, že Záložný veľitel' je opľávnený konať v mene a na účet Záložcu aj
pri všetkých úkonoch potrebných k odovzdaniu predmetu dražby vydražitelbvi v zmyslé
ust. $ 29 zálkonač. 527/20022. z..

Ak je Záloh tvorený viaceľými samostatnými vecami (v zmysle definície Zálohu uvedeného
v článku 2 tejto zmluvy), každá ztýchto samostatných vecí môže byť speňažená v rámci
výkonu Záložného práva na uspokojenie Zabezpečenej pohlädávky poäľa tejto zm1uvy
samostatne alebo spoločne, podl'a rozhodnutia Záložného veritel'a.

Záložca je povinný stľpieť výkon záložného práva aposkytnúť Záložnému veľitelbvi súčinnosť
potrebnú na výkon Záložného práva. Najmä je povinný vydať Zá|ožnému veľiteľovi doklady
potrebné naprevzatie, prevod aužívanieZálohu,technickú a inú dokumentáciu vzťahujúcu sä
kZ6lohu, spolupracovať so Záložným veľitelbm počas výkonu Zá|ožného práva aurobiť
všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné alebo vhodné na to, aby ZáloŽné právo podĹb tejto zmluvy
mohlo byť úspešne a s čo najvyšším výnosom ľealizované.
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K výkonu Zá|ožného práva podlä tejto zmluvy nie je potľebné, aby Záložný verite|' najskôr
uplatnil právo na uspokojenie ZabezpeéenÝch pohl'adávok na súde, älebo nu ino- pľíslušnom
orgáne, ak platné všeobecne záväzné pľávne predpisy neustanovujú niečo iné.

Zá|ožný veritel'bude pľi výkone Záložného práva podl'a tejto zmluvy postupovať s odboľnou
starostlivosťou a podlä platných všeobecne záväznýchprávnych p'"dpi.ou. Žarczny veľitel' je
povinný informovat' Zá|ožcu o priebehu výkonu zá|ožného- priru, najmä o vsetkyóh
skutočnostiach, ktoľé môžu mať vplyv na cena Zálohu pľi jeho pľedaji. Záložný veľiteŕ je
povinný podať Záložcovi písomnú spráw o výkone Zá|;žného práva, v ttoľe.; uvedie najmä
údaje opredaji Zálohu, hodnote výťaŽku zpredaja Zálohu, onrákladoch vynaložených
na vykonanie Záložného práva a o použití výťažku z predajaZálohu.

Z výťažku predaja Zálohu podlä tohto článku Záložný vdľitel' pľednostne uhradí účelne
vynaložené náklady súvisiace s výkonom Zátložného pľáva (odmenu p'" znalcaza vyhotovenie
znaleckého posudku, náklady dražby podlä vyúčtovania dľažobnfta, správne poplaíky, a pod.)
a následne uspokoj í sv oju Zabezpečenú poh lädávku.

Ak výtažok zpredajaZálohu pľevyšujeZabezpečenú pohlädávku,Zá|ožný veľitel' je povinný
Zá|ožcovi vydať hodnotu uýťažka zpredaja, ktoľá pľevyšuje Zabezpečenú päľ'iuaaum
po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nrákladbv v súvislosti . uyt ono111 Záložného
práva.

Ak bude výťažok získaný výkonom Záložného práva v inej mene ako je mena Zabezpečenej
pohľadávky, Záložný veritel' vykoná konverziu týchto próstriedkov dt meny Zabeipeč,enčj
pohlädávky, a to až do výšky potľebnej na úplňé uspäkojenie Zabezpeč,eiej ponÉaĺvty.
Uvedená konverzia bude vykonaná podlä kuľzu ,,devíza-_ náŔlp" komerčnej uaňty, v ktorej je
vedený účet Pľijímatelä uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP, platnéhď v aeí' zaplatelria
v ý ť ažkll Záložnému verite lb vi.
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5.4

čtánok 5
Tľvanie a zánik Záložného práva

Záložné pľávo podlä tejto zmluvy vznikne v zmysle ustanovení článku 2 ods. 2.4 tejto zmluvy.

Záložné právo podľa tejto zmluvy trvá a zabezpečuje pohlädávky Záložného veritel'a v zmysle
Zmluvy o poskytnutí-NFP a tejto zmluvy až do schválenia posládnej následnej monitorovacej
spľávy, ktoni je Záložca avprípade, že Záložcaje subjektóm odlišňým od Pľijímatelä podÉZmlwy o poskytnutí NFP, Prijímatel', povinný p'edloziť Záložnému veritäbvi v súlade
s ustanovením článku 4 ods. 5 Pľflohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Tľvanie ZáLožného práva podlh tejto zmluvy sa predlžuje pľi predížení platnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a inej zmene Zm|uvy o poskytnutí NFP aléaď zavazkov 

" 
nej vyplývajúcich.

Záložné právo zriadené touto zmluvou zan\ká:

a) skončením účinnosti Zmluvy o NFP v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 7.2 Zmluvy
o poskytnutí NFP' alebo

b) okamihom, ked' Záložca alebo iná osoba v prospech Záložného veritel'a zriadi iné
Zabezpečenie jeho pohl'adávky a Zá|ožný u"iit"l; toto nové Zabezpečenie akceptuje
azároveň vyhlási, že súhlasí s tým' aby nové Zabezpečenie nahradilo zälozneprávo, ktoré
vzniklo nazák|ade tejto zmluvy, alebo
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c) vzdaním sa Záložného práva Záložným veritelbm písomným vyhlásením s úradne
o svedčeným podpisom ZáloŽného veľitel'a, alebo

d) zánikomZálohu, alebo
e) okamihom, kedy nastanú iné skutočnosti, na základe ktorých zanikáZáložné pľávo podl'a

platných všeobecne záväzných pľávnych predpisov alebo podlh ustanovení tejto zmluvy.

Zmlavné stľany sa dohodli, že výmazZáložného práva, ak sú na jeho vykonanie splnené všetky
podmienky vyplývajúce ztejto zmluvy, Zmluvy o poskytnutíNFP a aplikovatelhých všeobecne
záväzných právnych predpisov, vykoná Záložca, ktorý znáša aj všetky nráklady s tým spojené'
Záložný veritel' vystaví Záložcovi na zák|ade jeho žiadosti kvitanciu, ak sú splnené všetky
podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy ako aj zo Zĺlt7uvy o poskytnutí NFP na jej vystavenie.

Zmlwné stľany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak podľa Zmlwy o poskytnutí NFP nedošlo
k vyplateniu žiadnej časti NFP Prijímatelbvi a Záložný veritel' neeviduje voči Pľijímatelbvi
žiadnu inú pohľadávku a zároveňZá|ožcapožiadaZá|ožného veritel'a o vzdanie saZáložného
práva podl'a ods. 5.4 písm. c) tohto článku, Záložný veritel'takýto zodpovedajúci doklad vydá
ZáioŽcovi najneskôľ do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti Záložcu.

čhnok ó
osobitné ustanovenia

V pľípade, ak Zabezpečená pohl'adávka vznikla ako dôsledok porušenia finančnej disciplíny
podl'a $ 31 zákona o RPVS, Zdložcasi je vedomý avráĺtane všetkých s tým spojených právnych
následkov akceptuje' že Zabezpečenú pohl'adávku bude vymáhať pľíslušný oľgán - Úľad
vládneho auditu, na ktoľý v zmysle $ 34 ods. 2 Zákona o pľíspevku z BŠm zo zókona
ptechádzajú' všetky ptávaapovinnosti Záložného veľitelh ztejto zmluvy, a to dňom splatnosti
sankcie uloženej Úradom vládneho auditu, na základe čoho sa tento orgán týmto dňóm stáva
novým Záložným veritelbm' Podlh Zákona o príspevku z BŠm dôjde k pľechodu Záložného
právavrátane všetkých práv a povinností z tejto zmluvy v prípade, žeZabezpečená pohl'adávka,
ktorá vznikla ako dôsledok porušenia finančnej disciplíny podl'a $ 31 zákona o RPVS, nie je
riadne a včas uspokojená tým, že Prijímatel' vľáti všetky finančné prostriedky v zmysle zaslanej
žiadosti o ich vľátenie. Subjektom opľávneným d'alej konať, najmä zabezpečiť vymáhanie
pohl'adávky štátu vrátane výkonu Záložného pľáva podl'a tejto zmluvy, je Úrad vládneho
auditu.

Po splnení podmienok uvedených v ods. 6.1 tohto článku všetky práva apovinnosti ZáloŽného
veritel'a podl'a tejto zmluvy právoplatne vykonáva Úrad vládneho auditu. Pľe vylúčenie
akýchkoľvek pochybností si je Zá|ožca vedomý, že pojem Záložný veľitel' používaný v tejto
zmluve zahÍňa bud' Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, konajúce
prostredníctvom Slovenskej agentúry životného pľostredia alebo Úľad vládneho auditu, a to
v nadväznosti na splnenie podmienok uvedených v ods. 6.l tohto článku. Ak je
v jednotlivostiach uvádzaných v tejto zmluve nutné persona|izovať Záložného veritel'a,
pre Ministerstvo životného prostľedia Slovenskej republiky sa používa aj pojem "Pôvodný
ZáloŽný Veritel"', pľe Úľad vládneho auditu sa používä aj pojem'Ňový ZalóŽný veritel"'.

Prechod Zá|ožného práva a všetkých práv a povinností podlh tejto zmluvy v zmysle tohto
článku oznámiZáložcovi Pôvodný Záložný veritel'. Samotné oznámenie nespôsobuje žiadne
pľávne účinky vo vzťahu k zĺákonnému prechodu Záložného práva podl'a tohto článku a podlh
$ 34 ods. 2Zákona o príspevku z BŠIp.

6.3
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7.3

článok 7
Zmllvná pokuta

Záložca je povinný zap|atiť Zá|ožnému veritelbvi zmluvnú pokutu vo výške:

a) I\vozo sumyNFPuvedenej v článku 2ods.2.3 tejtozmluvy zakaždé jednotlivéporušenie
zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 3 ods. 3.1 písm. c)' d) a h) a ods. 3.3 písm. a) tejto
zmluvy;

b) 2%o zo sumy NFP uvedenej v článku 2 ods. 2.3 teito zmluvy zakaždé jednotlivé porušenie
zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 3 ods. 3.3 písm. I a i) tejto zmluvy;

c) 0,05vo Zo sumy NFP uvedenej v článku 2 ods. 2.3 tejto zmluvy o poskytnutí NFP za každý
deň, v ktorom dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti, uvedenej v článku 3 ods. 3.3

písm. b) a c) tejto zmluvy.

Záložca je povinný zaplatiť Zá|ožnému veritelbvi zmluvnú pokutu vo výške:

a) rozdielu medzi zníženou hodnotou Zálohu a celkovou vyplatenou Sumou NFP v prípade,
aknazáklade predloženého nového znaleckého posudku na stanovenie aktuálnej hodnoty
Zálohtl nedôjde k doplneniu výšky Zálohu do výšky už vyplateného NFP alebo
k poskytnutiu dodatočnéhoZabezpečenia v zmysle článku 2 ods' 2.8 tejto zmluvy, alebo

b) jednej štvľtiny celkovej vyplatenej sumy NFP, ak napriek výzve ZáloŽného veľitel'a
nedôjde v lehote 30 kalendárnych dní od zaslania takejto výzvy k predloženiu nového
znaleckého posudku v zmysle člránku 2 ods. 2.8 tejto zmluvy.

Ak je Zá|ožca subjektom odlišným od prijímatel'a, Prijímatel' je povinný zap|atiť
ZáloŽnému veľitelbvi zmluvnú pokutu podlä tohto ods. 7.2 namiestoZá|oŽcu.

Zmluvné stľany sa dohodli, Že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Záložného
veritel'a na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta
vzťahuje. Zmlwnápokuta sa započíta na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvnej alebo
zákonnej povinnosti.

Záložný veľitel' je oprávnený uplatniť voči ZáloŽcovi náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Zá|oŽca je
povinný zap|atiť zmluvnú pokutu aj v pľípade, ak porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou
pokutou nezavinil.

Zmlavnápokuta dojednaná v ods. 7'1 a7.2tohto článku je splatná do 15 kalendáľnych dní odo
dňa, kedy Zá|ožný veritel'písomne vyzveZáložu na jej zaplatenie.

čhnok 8
Komunikácia Zmluvných strán a doľučovanie

Zmlavné Strany sa dohodli, žeichvzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou si pľe svoju
závĺiznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné stľany povinné uvádzať kód
Pľojektu v ITMS2014+ aná:zov Projektu. Zmluvné strany sazaväýi. že budú pre vzájomnú
písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékol'vek
oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej stľane v písomnej
forme sa považuje pre účely tejto Zmluvy za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany
na adľese uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, a to ajbez ohl'adu na to, či dôjde k jeho prevzatiu.
Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument sa považuje za doručený:
a) jeho prevzatím zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany;
b) v prípade uloženia zásielky na pošte' uplynutím úložnej lehoty;

7.4

7.5

8.1

t4
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c)
d)

v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia;

v prípade vrátenia zásiäky s poznámkou ,,adľesát neznámy", dňom vľátenia zásielky

8.2

8.3

9.r

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zá|ožný veritel' môže určiť, Že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou bude

prebiehať aj elektľonicky prostredníLtvom emailu alebo faxom a zároveň môže uľčiť aj

podmienky iakejto komuniŔácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie sú Zmluvné strany

povinné ivaaziť kód Projektu v ITMS2014+ a názov Projektu. Ak Záložný veriteľ určí

älektľonickú foľmu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú foľmu komunikácie,

Zmluvné stľany sa zaväýú vzájómne písomne oznamovať svoje aktuálne emailové adľesy,

ľesp. faxové číšla, ktoľé budú v rámci tejto foľmy komunikácie závdzne používať.

Zm1uvné stľany si budú bez zbytočného odkladu písomne oznamovať zmenu v kontaktných

údajoch podl'a odseku 8.2 tohto článku, pričom takáto zmena sa nepovažuje zq' zmenu,ktorá

musí byť vyhotovená vo foľme dodatku k tejto zmluve'

článok 9
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti ztejto zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu, príp. dediča Zá|ožcl
a taktiež na právneho nástupcu zalóĺného veritelh, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 6

tejto zmluvy.

Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami

po vzájomnej dohode Zmluvných stľán.

Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvný vzťah za|ožený touto zmluvou sa ľiadi

pľíslušnými usianoveniami občianskeho zákonnka, Zákona o príspevku z ESIF a ostatných

všeobecne záväzný ch pľávnych predpisov.

Zá|ožcasúhlasí, ŽeZá|ožný veriteľje oprávnený spľacúvaťjeho osobné údaje, ktoré poskytol

pre účely tejto zmluvy po dobu trvania tejto zmluvy. Tieto údaje je Záložný veritel'oprávnený

postytnúť iľetím orôbá- len v súlade s platnými právnymi predpismi. Informácie alebo

äoku'menty súvi'siace soZáložcom sa budú využívať výlučne na plnenie úloh podl'a Zákona

o príspevťu z EŠIF a nebudú poskytované neopľávneným subjektom a tretím osobám.

Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z tohojeden rovnopis dostane Z6ložca, dva

rovnopisy aóstaňe Zá|ožný u"iit"ľ a jeden rovnopis je určený pre registráciu tejto zmluvy

v NcŔzp. V pľípade sporu medzi Znrluvnými stľanami sa bude postupovať podľa rovnopisu

tejto zmiuvy úloieneho v Registratúrnom stredisku Zá|ožného veľitel'a.

Zmhsvajeazavretáa nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej povinného zveľejnenia

podl'a $ 47a ods. 1 občianskeho ziákonníka . Zá|oŽné pľávo k Zá|oľll vzn1ká podl'a článku 2 odsek

2.4 tejto zmluvy.

Zmluvné stľany sa dohodli, že podpis ZáloŽcu na tejto ztnluve musí byť úľadne osvedčený.

Záložca súhlasí s tým, že bude ,iašať všetky náklady súvisiace s úľadným osvedčovaním

pravosti jeho podpisu na tejto zmluve.

9.7

l5
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Zmluvné stľany vyhlasujú, že táto zmluva vznikla na základe ich slobodnej, vážnej a určitej
vôle, nie v tiesni azanápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú
Zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.

Podpisy Zmluvných stľán:

ZaZáiloŽného veritel'a v zastúpení v Banskej Bystľici dňa:

3 1 -07- 2019

Podtr,r.*-.
RNDr. Richaľd Mutľer, rnE)'.'

Slovenská agentúra životného pľostľedia
Pečiatka:

stoVENsKÁ ĺcľľľunĺ
Žlvoľľnrĺo PRosTREDIA

Tajovského 28
g?5 go BANSKÁ BYSTRI_CÁ

ZaZáiožca v Malackách dňa: ó.e . 2aĺ7

Prfloha č. 1 _ súpis hnutelhých vecí, ktoré tvoria Záloh

L'o'^ ---'-
TEKoS,l#ol. s ľ.o.
Pečiatk/ŕ

'E K O S,spot.sr.o.
tntzanskq í089/2, 9o1 o.ĺ Malacky

" tCO: 34 111 832
lC DPH:SK2O2o357B7B i.
teĺ./fax: 034 l772 20 60 1

l
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Príloha č. 1' Zmluvy o zriadení záložného pľáva na hnutelhé veci

č. oPKZP-Pol_sCl 1 l-20t6-11ll5ĺ]ď.Ml 64

Predmet záložného práv a:
hnutel'ný majetok, ktorý je predmetom pľojektu

Hodnota Zálohl uvedeného v bodoch 2 až 3 vyššie uvedenej tabulky bola určená na základe
znaleckého posudku, primáľne vyhotoveným za účelom zriadeniaZáložného práva, nie starším
ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia Záložnému veritelbvi, vypracovaným znalcom z
príslušného odboru podl'a všeobecne záväzného právneho predpisu upľavujúceho oceňovanie
nehnutelhostí a spôsobom určeným v tomto všeobecne závaznompľávnom pľedpise.

Poľ.
č.

Názov hnutelhej veci a popis
príslušenstva

Poč
et

kus
ov

Rok
nadobudn

utia

Nadobúdacia
hodnota
v EUR

bez DPH

Inventáme číslo
Výrobné číslo, číslo

karosérie, výr. číslo motora
a pod.

Číslo
technického

ľesp.
obdobného
preukazu

1 Traktoľ New Holland T 6125s 1 2019 57 500,00 19IM00004 VIN:
HACT6125EHEGO9355

N8239264

2 Ramenový nakladač
kontajnerov MAN TGN

L.2007.46.010

I 2019 101229,00 19rM00001 VIN:
WMAN38ZZ3KY387924

T809629',7

Prívesy a návesy zavozidlá
svAN cHT202- tO,9V - 1',7,5

pľíves za ramenový nakladač

I 2019 l7 500,00 19rM00002 VIN:
TK9CHT2O2J1SS5552

NB303730

4. Miešací voz s hydraulickou
rukou min. l5m3 za tľaktor

SEKO SAMURAI
5500/l5OGC/T

1 2019 67 900,00 19rM00005 VIN:01017464 TB153638

5 Mostová váha nadúrovňová 1 2019 20'100,00 19IM00006 10156/2018

6 Vysokozdviž ný v ozík YALE
GDP25VX

1 2019 24 467,60 19rM00003 VIN:D875B05851S

7 otvorené kontajnery na
stavebný odpad

5 2019 5 500,00 DM1900l
DMl9002
DMl9003
DMl9004
DM19005

048/2019
049/2019
050/2019
051/2019
052/2019

8 Zberné nádoby na bioodpad
CLD 120l, hnedé

500
0

2019 90 190,00

9 Teleskopický nakladač
KRAMER 5085 Tele

ĺ 2019 11232,40 19rM00008 VIN: 353030446 TBt515t7

10. Traktorový nosič kontaj nerov
NKR 14.ĺ0

1 2019 38 800,00 19rM00010 VIN: 1811623100 T8172711

1l Zberové vozidlo s rotačným
lisovaním, pohon 6x2

s umývačkou, Meľcedes Benz
Arocs2532

I 2019 389 000,00 19IM00012 VIN:
wDB96402010331511
V. č. nadstavby:
11520-19-530344

TB210583

12. Drvič drevného odpadu
PEZZOLATO S 10 OOO G

I 2019 118 800,00 19rM00009 ZA9SGl0000KD91112

13. Drvič stavebného odpadu
RESTA CK4

I 2019 105 r00,00 l9IM000r r 19-CK4-37



Všeobecná hodnota Záiohu uvedeného v bodoch 2 a 3 vyššie uvedenej tabullry bola znďcom
stanovená na 118 729rffi Euľ bez DPH (slovom stoosemnrástntisíc sedemstodvadsat'devät'
celých nula stotín eur bez DPH).

Znalecký posudok éíslo : 3 4-2l 20 19
Dátum vyhotovenia: 09.07 .2019
Znalec Ing. Milan Zacharda
odboľ: 030000 - Cestná doprava , 390000 - Strojáľstvo
odvetvie: 030100 - Technický stav cestných vozidiel, 030301 - Nehody v cestnej doprave,
030402 - odhad hodnoty cestných vozidiel, 390200 - Dopravné stroje a zariadenia,390400 -
Stroje azariadenia na všeobecné účely, 390901 - odhad hodnoty strojových zariadení
Evidenčné číslo znalca: 913864

Hodnota Zálohu uvedeného v bode 1 a v bodoch 4 až 13 vyššie uvedenej tabul1ĺy bola určená na
základe dodanýc h faktúr.
Všeobecná hodnota Záiohu uvedeného v bode l' a v bodoch 4 až 13 je uľčená na základe
dodaných faktúr vo výške: 989 190'00 Euľ bez DPH (slovom devät'stoosemdesiatdevät'tisíc
stodevät'desiat celých nula stotín eur bez DPH).

Celková hodnota zá|ohu podl'a tejto zmluvy je v hodnote I l07 919,00 Eur bez DPH (slovom
jeden milión stosedemtisíc deväťstodevätnásť celých nula stotín euľ bez DPH).



Slovenskĺi agemun tlvoméno pľostredia

Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2 6
84104 Bratislava

)*rl

#, agentúra životného prostrddia

Sekcia fondov EÚ
Karloveskáz 6

84104 Bratislava
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