
 ZÁLOŽNÁ  ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle §151b a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 
medzi 

 

Názov:  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Sídlo:   Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika 
Zastúpený:  RNDr. Igor Furdík, predseda 
IČO:  30798868  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:  SK 13 8180 0000 0070 0045 7352 
SWIFT:   SUBASKBX 
(ďalej len „záložný veriteľ“) 

a 
 
Názov:  Slovensko-český klub 
Sídlo:  Anastázova 15, 169 00 Praha 6 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Názov účtu:   jistotní účet 
Číslo účtu:   2108904203/2700 
numerický kód – IBAN: CZ 94 2700 0000 0021 0890 4203 
SWIFT kód:   BACXCZPP  
Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko:    
Dátum narodenia:    
Štátna príslušnosť:   
e-mailova adresa:   
(ďalej len „záložca“) 
 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 
 

1. Predmetom záložnej zmluvy (ďalej len „zmluvy“) je zriadenie záložného práva k nebytovému 
priestoru, ktorý sa nachádza v budove so súpisným č. 1199 nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 
380, o výmere 588 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetko zapísané na liste 
vlastníctva č. 884 v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
k.ú. Nové Město, obec: Praha (ďalej len „záloh“) a ktorý je vo výlučnom vlastníctve záložcu. 
V uvedenom nebytovom priestore (záloh) bude podľa zmluvy č. M881/CZ/2014 po realizácii 
projektu s názvom „Rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe“ zriadený Slovenský 
dom v Prahe.  

 
2. Rekonštrukcia zálohu bola financovaná z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu záložného veriteľa podľa Zmluvy 
o poskytnutí dotácie č. M881/CZ/2014, ktorá bola uzatvorená dňa 19.3.2014, sumou 182.752,36 
EUR (ďalej len „dotácia“). Na zabezpečenie efektívneho, dlhodobého a účelného využitia dotácie 
vyžaduje záložný veriteľ právnu záruku. 

 



3. Na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu v prípadoch stanovených Zmluvou  
o poskytnutí dotácie č. M881/CZ/2014, alebo zákonom, sa zmluvné strany dohodli na zriadení 
záložného práva k zálohu a to po dobu minimálne 20 rokov odo dňa otvorenia Slovenského domu 
v Prahe v prospech záložného veriteľa. 

 
4. Záložca bezpodmienečne súhlasí s tým, aby príslušný katastrálny úrad zapísal do katastra 

nehnuteľností v prospech záložného veriteľa zriadenie záložného práva podľa tejto zmluvy. 
Záložný veriteľ bezpodmienečne súhlasí s tým, aby príslušný katastrálny úrad vymazal z katastra 
nehnuteľností záložné právo zriadené podľa tejto zmluvy uplynutím doby stanovenej v bode 3 
tejto zmluvy. 

 
5. Záložný veriteľ sa zaväzuje že po uplynutí doby trvania záložného práva podľa tejto záložnej 

zmluvy v zmysle bodu 3 tejto zmluvy vydá záložcovi vyhlásenie potrebné k vymazaniu 
záložného práva.  

 
6. Záložca vyhlasuje, že záloh nie je zaťažený inými ťarchami ani právami tretích osôb. Záložca sa 

zaväzuje počas trvania záložného práva záloh scudziť alebo zriadiť akúkoľvek ťarchu alebo právo 
tretej osoby týkajúce sa zálohu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu záložného 
veriteľa. 

 
7.  Záložné právo zriadené touto zmluvou sa zachová s nezmeneným obsahom aj v tom prípade, ak 

dôjde k zmene zmluvnej strany. 
 
8. Záložca sa zaväzuje, že počas trvania záložného práva bude záloh užívať v súlade s jeho určením, 

náležite ho udržiavať, zachovávať jeho dobrý stav, chrániť ho pred znehodnotením, poškodením, 
a bezodkladne informovať záložného veriteľa o akejkoľvek zmene, ktorá môže negatívne 
ovplyvniť hodnotu zálohu. 

 
9. Záložca sa zaväzuje strpieť, že počas trvania záložného práva je záložný veriteľ oprávnený 

kontrolovať stav zálohu priamo na mieste, ako aj jeho využívanie v súlade s jeho určením a 
plnenie povinností záložcu vyplývajúcich z tejto zmluvy, Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 
M881/CZ/2014, ako aj z príslušných právnych predpisov. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s uzatvorením tejto zmluvy a zápisom záložného 

práva do katastra nehnuteľností, jeho zmenou alebo jeho výmazom znáša záložca.  
 

11. Záložca vyhlasuje, že je občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Sb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zapísaným v Zozname občianskych združení 
Ministerstva vnútra Českej republiky. 

 
12. Zmluvné strany budú riešiť prípadné sporné otázky vzniknuté medzi nimi mimosúdnou cestou. 

Zmluvné strany sa vo veciach rozhodnutia sporných prípadov, ktoré nie je možné vyriešiť 
mimosúdnou cestou, dohodli na pôsobnosti a príslušnosti všeobecného súdu podľa sídla záložného 
veriteľa. 

 
13. V prípade otázok neupravených touto záložnou zmluvou platia ustanovenia Občianskeho 

zákonníka Slovenskej republiky. 
 
14. Zmluvné strany budú využívať všetky spôsoby komunikácie s cieľom informovať sa operatívne 

a efektívne o skutočnostiach súvisiacich s touto zmluvou. Všetky písomnosti spojené s úkonmi 
smerujúcimi k zmene a zániku práv a povinností podľa tejto zmluvy musia byť doručené 



doporučenou poštou. Zmluvné strany sú povinné si poštu riadne a bez prieťahov preberať. Pre 
doručovanie doporučených zásielok platí právny poriadok Slovenskej republiky.  

 
15. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom, nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, zmluva bola uzatvorená 
podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok. 

 
 
 

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

 
----------------------------------  ------------------------------------ 

 záložca záložný veriteľ 
 Slovensko-český klub Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  
  Mgr. Naďa Vokušová RNDr. Igor Furdík  
 predsedníčka predseda 


