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Túto Zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam („Zmluva“) uzatvárajú:  

(1) Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, so sídlom Trnavská cesta 

100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 457 416 62, zapísaná v Registri 

záujmových združení právnických osôb, ktorý vedie Okresný úrad Bratislava, pod 

evidenčným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076 („Záložca“) a  

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 

Bratislava, IČO: 00 151 742, v mene ktorého koná Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády 

a minister financií („Záložný veriteľ“). 

Keďže: 

(A) Záložca ako dlžník a Záložný veriteľ ako veriteľ uzatvorili dňa 11. decembra 2014 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“), na základe ktorej Záložný 

veriteľ poskytol Záložcovi podľa podmienok Zmluvy o finančnej výpomoci návratnú finančnú 

výpomoc zo štátnych finančných aktív v sume 520.000.000 EUR.  

(B) Na zabezpečenie Zabezpečených pohľadávok (definovaných nižšie) sa v zmysle článku 3.11 

Zmluvy o finančnej výpomoci, okrem iného, Záložca zaviazal zriadiť v prospech Záložného 

veriteľa záložné právo k Založeným pohľadávkam (definovaným nižšie).  

(C) Záložca je výlučným veriteľom Založených pohľadávok a súhlasí so zriadením a vznikom 

záložného práva v prvom rade k Založeným pohľadávkam v prospech Záložného veriteľa.  

Zmluvné strany sa dohodli takto: 

1 Definície  

1.1 Definície 

Pokiaľ sa v tejto Zmluve vyslovene neuvádza inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom 

majú nasledujúci význam:  

„Dokumenty“ znamenajú:  

(i) každá Zmluva o zabezpečení udržiavania núdzových 

zásob uzavretá medzi Záložcom a vybraným 

podnikateľom v zmysle § 2 písm. d) Zákona o 

núdzových zásobách, podľa ktorej má vybraný 

podnikateľ uhrádzať Záložcovi platby za poskytovanie 

služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob, 

(ii) každá Zmluva o ochraňovaní a skladovaní,  

(iii) každá Poistná zmluva, 

(iv) každá významná zmluva (okrem zmlúv uvedených 

v predchádzajúcich odsekoch (i) až (iii)) uzatvorená 

medzi Záložcom a treťou stranou, pričom hodnota 

predmetu zmluvného plnenia je rovná alebo vyššia ako 

1.000.000 EUR (či už ako jedna zmluva alebo séria 

navzájom súvisiacich zmlúv s takouto treťou stranou), 

a  

(v) každá zmena, náhrada, novácia alebo dodatok 

ktoréhokoľvek z vyššie uvedených Dokumentov,  
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ale okrem všetkých Zmlúv o bankových účtoch a zmlúv 

uzavretých Záložcom, na základe ktorých sa vykonáva obmena 

alebo zámena núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov; 

„Občiansky 

zákonník“ 

znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

„Obchodný 

zákonník“ 

znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

„Oznámenie 

o záložnom práve“ 

znamená oznámenie o zriadení Záložného práva zaslané 

Záložcom podľa Článku 4.2 (Oznámenie o záložnom práve) 

v podstate vo forme a s obsahom podľa Prílohy 1 (Vzor 

oznámenia o záložnom práve); 

„Poddlžník“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá má 

existujúci alebo potenciálne budúci záväzok plniť voči Záložcovi 

akúkoľvek Založenú pohľadávku, či už ku dňu uzatvorenia tejto 

Zmluvy alebo kedykoľvek potom; 

„Poistné zmluvy“ znamenajú: 

(i) zmluva o poistení s ref. č. 411 019 854, ktorú 19. 

novembra 2014 uzatvoril Záložca ako platiteľ poistného 

a oprávnená osoba a Allianz – Slovenská poisťovňa, 

a.s.,  

(ii) zmluva o poistení s ref. č. 411 017 977, ktorú 26. 

novembra 2013 uzatvoril Záložca ako platiteľ poistného 

a oprávnená osoba a Allianz – Slovenská poisťovňa, 

a.s., AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného 

členského štátu a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group, a  

(iii) zmluva o poistení s ref. č. 411 017 978, ktorú 

26. novembra 2013 v znení jej dodatku zo dňa 25. 

novembra 2014 uzatvoril Záložca ako platiteľ poistného 

a oprávnená osoba a Allianz – Slovenská poisťovňa, 

a.s., AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného 

členského štátu a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group; 

„Pracovný deň“ znamená deň, ktorý je pracovným dňom pre banky v 

Slovenskej republike s výnimkou sobôt a nedieľ; 

„Register“ znamená Notársky centrálny register záložných práv zriadený 

podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 

(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov; 

„Zabezpečené 

pohľadávky“ 

znamenajú všetky existujúce alebo budúce peňažné 

pohľadávky Záložného veriteľa voči Záložcovi spolu 

s akýmikoľvek úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, 

výdavkami a ostatným príslušenstvom, prípadne akúkoľvek ich 

časť, pričom hodnota zabezpečovanej istiny je maximálne vo 

výške 600.000.000 EUR, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť: 

(i) na základe Zmluvy o finančnej výpomoci a/alebo tejto 

Zmluvy,  
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(ii) ako dôsledok plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o finančnej výpomoci a/alebo tejto Zmluvy,  

(iii) ako dôsledok porušenia Zmluvy o finančnej výpomoci, 

a/alebo tejto Zmluvy alebo ako dôsledok odstúpenia od 

Zmluvy o finančnej výpomoci a/alebo tejto Zmluvy,  

(iv) ako dôsledok bezdôvodného obohatenia Záložcu, ktoré 

vzniklo v dôsledku plnenia Záložného veriteľa bez 

právneho dôvodu, na základe neplatného právneho 

úkonu, alebo na základe už neexistujúcich právnych 

dôvodov,  

(v) na základe akejkoľvek budúcej zmeny alebo nahradenia 

Zmluvy o finančnej výpomoci a/alebo tejto Zmluvy 

a právnych vzťahov, ktoré vzniknú na ich základe, a 

(vi) po posúdení právneho úkonu ako odporovateľného 

právneho úkonu, na základe ktorého ktorákoľvek 

z vyššie uvedených pohľadávok vznikla, bola zmenená 

alebo zanikla; 

„Zákon 

o núdzových 

zásobách“ 

znamená zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách 

a o riešení stavu ropnej núdze; 

„Založené 

pohľadávky“ 

znamenajú každú postupiteľnú existujúcu alebo budúcu 

peňažnú pohľadávku, ktorá vznikla alebo môže z času na čas 

v budúcnosti vzniknúť (na základe zmluvy alebo zo zákona) na 

základe alebo v súvislosti s (i) akýmkoľvek existujúcim alebo 

budúcim Dokumentom, vrátane nesplnenia povinnosti voči 

Záložcovi na základe daného Dokumentu a/alebo (ii) Zákonom 

o núdzových zásobách alebo právnymi predpismi, ktoré 

nahrádzajú, menia alebo dopĺňajú Zákon o núdzových 

zásobách; pre vylúčenie pochybností, Založené pohľadávky 

nezahŕňajú nijaké nepeňažné práva, ktoré nie sú postupiteľné 

alebo prevoditeľné alebo nemôžu byť predmetom záložného 

práva podľa Zákona o núdzových zásobách alebo iného 

platného právneho predpisu; 

„Záložné právo“ má význam priradený v Článku 2.1 (Zriadenie záložného 

práva); 

„Zmluva 

o bankovom účte“ 

znamená akúkoľvek zmluvu o otvorení a vedení bežného účtu, 

vkladového účtu alebo iného typu účtu, uzatvorenú medzi 

Záložcom a akoukoľvek bankou alebo pobočkou zahraničnej 

banky (vo význame definovanom v Zákone č. 483/2001 Z.z. 

o bankách, v znení neskorších predpisov); 

„Zmluva 

o skladovaní 

a ochraňovaní“ 

znamená akúkoľvek zmluvu, ktorú z času na čas s príslušným 

skladovateľom a/alebo ochraňovateľom uzatvorí Záložca 

v zmysle Zákona o núdzových zásobách za účelom skladovania 

a ochraňovania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov; pre 

odstránenie pochybností akákoľvek zmluva, na základe ktorej 

sa vykonáva obmena alebo zámena núdzových zásob ropy 

alebo ropných výrobkov sa nepovažuje za Zmluvu o skladovaní 
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a ochraňovaní v zmysle tejto definície; 

„Zmluvné strany“ znamenajú Záložcu a Záložného veriteľa a „Zmluvná strana“ 

znamená ktorúkoľvek zo Zmluvných strán; 

1.2 Nevymedzené pojmy 

1.2.1 Pojmy použité v tejto Zmluve, ktoré nie sú definované v tomto Článku 1 vyššie (ako 

napríklad núdzové zásoby, a pod.), budú mať význam, ktorý im pripisuje Zákon 

o núdzových zásobách, pokiaľ sa v ňom uvádzajú. 

2 Zriadenie záložného práva 

2.1 Zriadenie záložného práva 

Na zabezpečenie splatenia všetkých Zabezpečených pohľadávok riadne, úplne a včas 

Záložca týmto bezpodmienečne a neodvolateľne zriaďuje v prospech Záložného veriteľa 

záložné právo v prvom rade k Založeným pohľadávkam v súlade s ustanoveniami § 151a 

a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom uvedené záložné právo sa vzťahuje aj na časti 

týchto pohľadávok, úžitky z nich a príslušenstvo k nim („Záložné právo“). Záložca 

výslovne súhlasí s tým, aby Zabezpečené pohľadávky zostali zabezpečené Záložným 

právom aj v prípade akýchkoľvek budúcich dodatkov a/alebo zmien (vrátane privatívnej 

novácie) Zmluvy o finančnej výpomoci.  

2.2 Prijatie Záložného práva 

Záložný veriteľ týmto Záložné právo prijíma.  

3 Vznik Záložného práva  

3.1 Vznik záložného práva k existujúcim pohľadávkam  

Záložné právo k Založeným pohľadávkam existujúcim v čase podpísania tejto Zmluvy 

vzniká platným a účinným uzatvorením tejto Zmluvy a registrovaním Záložného práva 

v Registri s účinnosťou k okamihu registrácie Záložného práva v Registri.  

3.2 Vznik záložného práva k budúcim pohľadávkam  

Záložné právo k budúcim Založeným pohľadávkam (t. j. iným ako Založeným pohľadávkam 

uvedeným v Článku 3.1) vznikne, za podmienky predchádzajúcej registrácie Záložného 

práva v Registri, v okamihu, keď Záložca takéto Založené pohľadávky nadobudne alebo sa 

stane osobou oprávnenou uplatniť nárok na plnenie z daných Založených pohľadávok.  

3.3 Registračné povinnosti Záložcu 

Záložca sa zaväzuje:  

3.3.1 predložiť notárovi do piatich (5) Pracovných dní od podpísania tejto Zmluvy žiadosť 

o registráciu Záložného práva do Registra v zásade vo forme a s obsahom podľa 

Prílohy 2 (Žiadosť o registráciu), spolu s požadovaným počtom vyhotovení Zmluvy 

a všetkých ostatných dokumentov nevyhnutných a požadovaných na registráciu 

a vznik Záložného práva,  

3.3.2 doručiť Záložnému veriteľovi do šiestich (6) Pracovných dní od podpísania tejto 

Zmluvy úplný výpis z Registra potvrdzujúci registráciu Záložného práva v prospech 

Záložného veriteľa ako jediného záložného práva k Založeným pohľadávkam 

v prvom rade,  

3.3.3 vykonať riadne, úplne a včas všetky ostatné úkony, ktoré môžu byť potrebné na to, 

aby sa zabezpečila platnosť, účinnosť a vykonateľnosť Záložného práva; tento 

záväzok však Záložcovi nebráni upravovať Dokumenty ani od nich odstúpiť 
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(prípadne sa vzdať alebo ukončiť platnosť akýchkoľvek práv, ktoré z nich vyplývajú) 

pokiaľ to nie je v rozpore so Zmluvou o finančnej výpomoci, a  

3.3.4 zaplatiť riadne, úplne a včas všetky výdavky, náklady, notárske alebo iné poplatky 

spojené so zriadením, vznikom, udržiavaním alebo zmenami Záložného práva a jeho 

registráciou. 

3.4 Oprávnenie Záložného veriteľa podať žiadosť o registráciu 

Žiadosť o registráciu Záložného práva alebo akejkoľvek jeho zmeny uskutočnenej v súlade 

s touto Zmluvou, môže kedykoľvek po podpísaní tejto Zmluvy podať aj Záložný veriteľ, 

ktorého Záložca týmto výslovne k danému úkonu oprávňuje a splnomocňuje. Ak je na 

podanie žiadosti o registráciu Záložného práva alebo jeho zmeny, ktorú v súlade s touto 

Zmluvou môže vykonať Záložný veriteľ, potrebná osobitná plná moc, Záložca sa zaväzuje 

poskytnúť takúto plnú moc Záložnému veriteľovi bezodkladne po doručení žiadosti 

Záložného veriteľa o jej udelenie Záložcovi (v každom prípade však do piatich (5) 

Pracovných dní).  

4 Účinnosť Záložného práva voči Poddlžníkom  

4.1 Účinnosť Záložného práva voči Poddlžníkom 

Záložné právo nadobúda účinnosť voči Poddlžníkom dňom doručenia Záložcovho Oznámenia 

o záložnom práve príslušnému Poddlžníkovi alebo dňom, keď vznik Záložného práva 

Záložný veriteľ preukáže Poddlžníkovi (podľa toho, čo nastane skôr). 

4.2 Oznámenie o záložnom práve  

4.2.1 Záložca je povinný zaslať Oznámenie o záložnom práve (i) každému súčasnému 

Poddlžníkovi po registrácii Záložného práva do Registra, a to do pätnástich (15) 

Pracovných dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy, a (ii) každému novému 

Poddlžníkovi do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa daná osoba 

stane Poddlžníkom, pričom lehoty podľa tohto Článku 4.2.1 sa predlžujú o dobu, po 

ktorú je Záložný veriteľ v omeškaní s plnením svojej povinnosti podľa Článku 4.2.4. 

nižšie. 

4.2.2 Záložca vynaloží primerané úsilie, aby Poddlžníkovi doručil Oznámenie o záložnom 

práve. 

4.2.3 Ak Záložca nesplní ustanovenie Článku 4.2.1, môže zaslanie oznámení príslušným 

Poddlžníkom zabezpečiť Záložný veriteľ za primerané výdavky, ktoré bude znášať 

Záložca. 

4.2.4 Záložný veriteľ poskytne Záložcovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú na 

vykonanie ustanovenia Článku 4.2.1 vyššie a každé Záložcovo Oznámenie 

o záložnom práve podpíše a odošle späť Záložcovi do troch (3) Pracovných dní od 

jeho doručenia Záložnému veriteľovi.  

5 Zánik záložného práva 

5.1 Zánik záložného práva  

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Záložné právo je platné a účinné, kým nebudú 

neodvolateľne v plnej výške splatené alebo v plnom rozsahu nezaniknú všetky Zabezpečené 

pohľadávky. V prípade zániku Záložného práva po splatení všetkých Zabezpečených 

pohľadávok v plnej výške sa Záložný veriteľ zaväzuje poskytnúť Záložcovi písomné 

potvrdenie o neodvolateľnom splatení Zabezpečených pohľadávok v plnej výške. Záložný 

veriteľ takéto písomné potvrdenie vystaví bezodkladne, v každom prípade najneskôr päť (5) 

Pracovných dní od Záložcovej písomnej žiadosti.  
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5.2 Výmaz záložného práva  

Záložca sa zaväzuje podať bezodkladne po zániku Záložného práva v súlade s Článkom 5.1 

žiadosť o výmaz Záložného práva z Registra. Všetky náklady spojené s výmazom Záložného 

práva z Registra, vrátane výmazu v dôsledku prípadu, keď sa Záložný veriteľ vzdá 

Záložného práva, znáša Záložca.  

6 Vyhlásenia a záruky  

6.1 Vyhlásenia a záruky  

Záložca týmto vyhlasuje a Záložnému veriteľovi zaručuje, že: 

6.1.1 Záložca (i) je právnická osoba riadne založená, zapísaná a existujúca v súlade so 

zákonmi Slovenskej republiky, (ii) je plne oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a (iii) 

získal od svojich príslušných orgánov všetky povolenia a súhlasy potrebné na 

uzatvorenie tejto Zmluvy a splnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy (najmä 

povinnosti zriadiť Záložné právo),  

6.1.2 na Založených pohľadávkach neviaznu žiadne záložné práva (okrem Záložného 

práva zriadeného na základe tejto Zmluvy) alebo iná forma zabezpečenia  

a neexistuje zmluva ani dojednanie o zriadení akéhokoľvek Zabezpečovacieho práva 

k Založeným pohľadávkam (okrem tejto Zmluvy alebo okrem prípadných zmlúv 

a dojednaní povolených podľa Zmluvy o finančnej výpomoci), 

6.1.3 túto Zmluvu a každý z Dokumentov riadne podpísala osoba alebo osoby oprávnené 

konať v mene Záložcu, prípadne Záložcov riadne splnomocnený zástupca alebo 

zástupcovia, a 

6.1.4 registráciou Záložného práva v Registri sa Záložné právo stane záložným právom 

v prvom rade k Založeným pohľadávkam platným, účinným a vykonateľným voči 

Záložcovi a akejkoľvek tretej strane v súlade s podmienkami tejto Zmluvy 

a príslušnými právnymi predpismi. 

7 Záložcove povinnosti  

7.1 Okrem prípadov, keď je podľa Zmluvy o finančnej výpomoci povolené inak, Záložca sa 

týmto zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli poškodiť Záložné právo alebo 

práva Záložného veriteľa na základe tejto Zmluvy a neprijať opatrenie, ktoré by ohrozilo 

existenciu alebo vykonateľnosť Založených pohľadávok. 

7.2 Záložca je povinný oznámiť Záložnému veriteľovi  výšku Založených pohľadávok (zálohu) 

dva krát ročne, a to najneskôr do 30. júna a 31. decembra príslušného roka. 

8 Výkon záložného práva  

8.1 Právo na výkon Záložného práva  

Ak Záložca nezaplatí ktorúkoľvek zo Zabezpečených pohľadávok alebo jej časť riadne, úplne 

a včas Záložný veriteľ má právo uplatniť si svoje práva na základe tejto Zmluvy a uspokojiť 

svoje splatné Zabezpečené pohľadávky výkonom Záložného práva. Záložný veriteľ má 

právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, a ak to je vhodné opakovane meniť, 

spôsob výkonu Záložného práva. Pred začatím výkonu Záložného práva Záložný veriteľ nie 

je oprávnený zasielať Poddlžníkom žiadne pokyny bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Záložcu (okrem oznámenia o začatí výkonu Záložného práva). 
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8.2 Spôsob výkonu záložného práva  

V rámci výkonu Záložného práva môže Záložný veriteľ uspokojiť svoje splatné Zabezpečené 

pohľadávky ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov, o ktorom rozhodne výhradne Záložný 

veriteľ:  

8.2.1 použitie akejkoľvek sumy získanej na základe Založených pohľadávok na vzájomný 

zápočet oproti splatným Zabezpečeným pohľadávkam, 

8.2.2 priamy predaj Založených pohľadávok ich postúpením za odplatu, 

8.2.3 predaj Založených pohľadávok vo verejnej obchodnej súťaži, ktorú vyhlási Záložný 

veriteľ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, alebo 

8.2.4 akýkoľvek iný spôsob právne prípustným v čase začatia výkonu Záložného práva. 

8.3 Náležitá starostlivosť  

Pri výkone Záložného práva predajom Založených pohľadávok alebo akejkoľvek ich časti 

inak než v rámci dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 

dražbách v znení neskorších predpisov, je Záložný veriteľ povinný konať s náležitou 

starostlivosťou a vyvinúť maximálne úsilie predať Založené pohľadávky za cenu, za akú sa 

bežne predávajú pohľadávky porovnateľné so Založenými pohľadávkami alebo podobné 

Založeným pohľadávkam za porovnateľných podmienok v čase a na mieste predaja 

Založených pohľadávok. 

8.4 Priamy predaj 

V prípade priameho predaja Založených pohľadávok podľa Článku 8.2.2 možno Založené 

pohľadávky predať akejkoľvek tretej osobe, ktorú podľa vlastného uváženia vyberie Záložný 

veriteľ, pričom minimálna nadobúdacia cena, za ktorú sa Založené pohľadávky môžu 

predať, nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako 85 % nominálnej hodnoty Založených 

pohľadávok, pričom pri dojednávaní ceny je Záložný veriteľ povinný postupovať v súlade 

s Článkom 8.3. 

8.5 Verejná obchodná súťaž 

V prípade predaja Založených pohľadávok podľa Článku 8.2.3 sa Zmluvné strany dohodli, 

že:  

8.5.1 lehota v trvaní jeden (1) mesiac od vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže sa 

považuje za dostatočne dlhé trvanie verejnej obchodnej súťaže, 

8.5.2 verejná obchodná súťaž sa považuje za vyhlásenú zverejnením podmienok verejnej 

obchodnej súťaže v dvoch celoštátnych denníkoch v Slovenskej republike, 

8.5.3 za najlepšiu ponuku na uzatvorenie zmluvy o nadobudnutí Založených pohľadávok 

sa považuje ponuka s najvyššou cenou a najkratšou lehotou na zaplatenie danej 

ceny, pričom Záložný veriteľ má právo rozhodnúť o priorite týchto kritérií pri výbere 

najlepšej ponuky (Záložný veriteľ sa zaväzuje pri výbere kritérií primerane zvážiť 

výnosy z predaja prepočítané na časové obdobie, za ktoré budú Záložnému 

veriteľovi zaplatené výnosy v plnej výške, ako aj všetky prípadné úroky z výnosov, 

ak by Záložný veriteľ výnosy po ich prijatí vložil do banky), 

8.5.4 minimálna nadobúdacia cena sa stanoví uplatnením ustanovení Článku 8.4, 

8.5.5 ak sa zmluva o nadobudnutí Založených pohľadávok so záujemcom vybratým na 

základe verejnej obchodnej súťaže z akýchkoľvek dôvodov nepodpíše v stanovenom 

čase, Záložný veriteľ má právo verejnú obchodnú súťaž zopakovať za rovnakých 

podmienok, a 
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8.5.6 Záložný veriteľ má právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž alebo odmietnuť všetky 

prijaté ponuky a stanoviť aj podmienky účasti na verejnej obchodnej súťaži. 

8.6 Zníženie nadobúdacej ceny Založených pohľadávok  

Ak nedôjde k predaju Založených pohľadávok v prípade predaja podľa Článku 8.5, v prvom 

kole verejnej obchodnej súťaže, má Záložný veriteľ právo predať Založené pohľadávky 

v druhom kole verejnej obchodnej súťaže za cenu najmenej vo výške 70 % nominálnej 

hodnoty Založených pohľadávok, a v prípade ak nedôjde k predaju Založených pohľadávok 

ani v druhom kole, tak ich môže predať v treťom kole verejnej obchodnej súťaže aj za nižšiu 

cenu, vždy je však povinný postupovať v súlade Článkom 8.3.  

8.7 Záväzok o poskytovaní informácií  

Záložný veriteľ sa zaväzuje informovať Záložcu: 

8.7.1 na požiadanie každých pätnásť (15) Pracovných dní o stave výkonu Záložného práva 

a o krokoch, ktoré Záložný veriteľ urobil s cieľom vykonať Záložné právo a ktoré 

podľa svojho uváženia považuje za dôležité, a 

8.7.2 písomne do desiatich (10) Pracovných dní od skončenia výkonu Záložného práva 

o výnosoch získaných výkonom Záložného práva, použití výnosov Záložným 

veriteľom a nákladoch, ktoré Záložnému veriteľovi vznikli pri výkone Záložného 

práva, 

a Záložca týmto súhlasí, že poskytovanie informácií vo vyššie uvedenom rozsahu je pre 

neho postačujúce. 

8.8 Splnomocnenie 

Záložca týmto vyslovene súhlasí a potvrdzuje, že Záložný veriteľ má pri výkone Záložného 

práva v rozsahu zákonom stanoveného oprávnenia podľa § 151m odsek 6 Občianskeho 

zákonníka právo: 

8.8.1 vykonať v mene Záložcu ohľadom Založených pohľadávok akékoľvek úkony voči 

akejkoľvek osobe a všetky takéto úkony budú platné, záväzné a účinné, ako keby 

ich vykonal samotný Záložca, a 

8.8.2 oprávniť podľa vlastného uváženia akúkoľvek tretiu osobu alebo osoby na výkon 

akýchkoľvek úkonov ohľadom výkonu Záložného práva v mene Záložného veriteľa. 

8.9 Použitie výnosov 

Záložný veriteľ použije výnosy z výkonu Záložného práva v zmysle platných právnych 

predpisov takto: 

8.9.1 v prvom rade na zaplatenie nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov, ktoré 

Záložnému veriteľovi vznikli v súvislosti s výkonom Záložného práva; 

8.9.2 v druhom rade na úplné zaplatenie akýchkoľvek a všetkých súm, ktoré sú splatné na 

základe Zabezpečených pohľadávok, alebo v súvislosti so Zabezpečenými 

pohľadávkami voči Záložnému veriteľovi; 

8.9.3 akýkoľvek zostatok po vykonaní vyššie uvedených platieb sa vyplatí Záložcovi. 

9 Rôzne  

9.1 Oznámenia  

Všetky oznámenia, potvrdenia a akákoľvek iná komunikácia podľa tejto Zmluvy majú 

písomnú podobu a doručujú sa (i) osobne alebo (ii) doporučenou poštou, a to na adresy 
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uvedené v záhlaví tejto Zmluvy (alebo na také iné adresy, ktoré si Zmluvné strany 

navzájom oznámením určili podľa tohto článku 9.1). Oznámenia sa považujú za doručené: 

9.1.1 v deň skutočného doručenia ich prijímateľovi s písomným potvrdením prijímateľa, ak 

sú doručované osobne, 

9.1.2 pri zasielaní doporučenou poštou, v deň skutočného doručenia prijímateľovi, no 

najneskôr v piaty (5.) Pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní z územia Slovenskej 

republiky. 

9.2 Platnosť a účinnosť Zmluvy  

9.2.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou Zmluvnou stranou 

a zostáva plne v platnosti až do zániku Záložného práva v súlade s Článkom 5. 

9.2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že s ohľadom na postavenie Záložcu má táto 

Zmluva, v zmysle § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení, charakter povinne zverejňovanej zmluvy, ktorá 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

9.3 Príslušné právne predpisy  

Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

9.4 Riešenie sporov 

Pokiaľ príslušný právny predpis neurčuje výlučnú súdnu právomoc, rozhodne každý spor, 

rozpor alebo nárok, ktorý vznikne na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky. 

9.5 Nástupcovia a postupníci 

Táto Zmluva je záväzná a zostane účinná v prospech Zmluvných strán ako aj ich nástupcov 

a postupníkov (z titulu prevodu aj postúpenia). Záložca nemá právo postúpiť ani previesť 

žiadne zo svojich práv a povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Záložného veriteľa.  

9.6 Možnosť plnenia zo strany Záložného veriteľa 

Ak si Záložca nesplní ktorékoľvek zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy, Záložný veriteľ 

môže, nie je však povinný, splniť tieto povinnosti v plnom rozsahu, v akom to povoľuje 

príslušný právny predpis, alebo zabezpečiť ich splnenie a výdavky, ktoré Záložnému 

veriteľovi vzniknú v súvislosti s takýmto plnením, bude niesť Záložca v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. 

9.7 Oddeliteľnosť 

Ak sa dôvody neplatnosti vzťahujú iba na časť právneho úkonu, neplatná je iba táto časť, za 

predpokladu, že z povahy právneho úkonu alebo jeho obsahu alebo okolností, za akých sa 

úkon uskutočnil, nevyplýva, že takáto časť nie je oddeliteľná od zvyšku jeho obsahu. 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že v takom prípade uzavrú dodatok k tejto Zmluve 

v podobe a s obsahom uspokojivým pre obidve Zmluvné strany, na základe ktorého sa 

takáto neplatná časť právneho úkonu nahradí (alebo opomenutie napraví) zapracovaním 

ustanovenia, (i) ktorým sa najlepšie dosiahne komerčný zámer, ktorý Zmluvné strany chceli 

právnym úkonom dosiahnuť, a (ii) ktoré bude v zmysle príslušných právnych predpisov 

zákonné, platné a vykonateľné. 
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9.8 Zrieknutie sa práv 

Práva a prostriedky nápravy podľa tejto Zmluvy, ktoré Záložný veriteľ nevykoná alebo ich 

vykoná s omeškaním, sa nepovažujú za vzdanie sa týchto práv a prostriedkov nápravy 

a nijaké vykonanie jednotlivého práva alebo prostriedku nápravy či časti práva alebo 

prostriedku nápravy nebráni ich ďalšiemu alebo inému vykonaniu alebo vykonaniu iného 

práva alebo prostriedku nápravy. Práva a povinnosti upravené v tejto Zmluve sú 

kumulatívne a nie sú nimi dotknuté žiadne iné práva a opravné prostriedky vyplývajúce 

z príslušných právnych predpisov. 

9.9 Prílohy a dodatky 

Prílohy k tejto Zmluve sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy. Túto Zmluvu možno meniť iba 

formou písomných dodatkov. 

9.10 Vyhotovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá Zmluvná 

strana dostane dve vyhotovenia. 

 

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE] 
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Zmluvné strany potvrdzujú, že si prečítali podmienky obsiahnuté v tejto Zmluve, porozumeli im 

a na znak prejavu skutočnej a vážnej vôle Zmluvných strán akceptovať podmienky tejto Zmluvy, 

ktoré sa na Zmluvné strany vzťahujú, túto Zmluvu bez nátlaku a nevýhodných podmienok ich 

oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali v deň uvedený pri podpise príslušnej Zmluvnej strany 

nižšie.  

 

 

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov ako Záložca  

 

 

V Bratislave dňa 13.01.2015 

 

 

V Bratislave dňa 13.01.2015 

 

Podpis: _________________________ 

Meno:  Miroslav Marek 

Funkcia: predseda predstavenstva 

Podpis: _________________________ 

Meno:  Ing. Marek Senkovič 

Funkcia: člen predstavenstva 

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Záložný veriteľ 

 

 

V Bratislave dňa ................... 

 

 

Podpis: _________________________ 

Meno:   Ing. Peter Kažimír 

Funkcia: podpredseda vlády a minister financií 
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Príloha 1 

Vzor oznámenia o záložnom práve 

[Hlavičkový papier EOSA] 

 

[Adresa Poddlžníka]  

 

V [●], dňa [●]  

Oznámenie o zriadení záložného práva k pohľadávkam („Oznámenie o zriadení záložného 

práva“)  

Vážení, 

[Týmto Vám oznamujeme, že dňa 17. decembra 2014 došlo k zániku záložného práva, ktoré bolo 

zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 28. novembra 2013 v prospech 

záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 

(pôvodne UniCredit Bank Slovakia a.s.), so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, 

vložka číslo 2310/B k našim pohľadávkam Voči Vám, tak ako boli identifikované v našom 

pôvodnom oznámení o zriadení záložného práva, ktoré sme Vám doručovali pred odoslaním tohto 

Oznámenia o zriadení záložného práva. Potvrdenie o výmaze vyššie uvedeného záložného práva 

z Notárskeho centrálneho registra záložných práv je priložené k tomuto Oznámeniu.] [Poznámka 

k vzoru: Táto časť oznámenia sa použije iba v prípade, ak vo vzťahu k Založeným pohľadávkam 

bolo v minulosti zriadené záložné právo na zabezpečenie pôvodného úveru, ktoré zaniklo pred 

uzavretím Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam s MF SR.] 

Ďalej Vám oznamujeme, že dňa [●] sme s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, so sídlom 

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742 („Záložný veriteľ“) uzavreli zmluvu 

o zriadení záložného práva k pohľadávkam („Záložné právo“), podľa ktorej každá a všetky naše 

súčasné a budúce pohľadávky („Založené pohľadávky“), ktoré vznikli alebo vzniknú na základe 

alebo v súvislosti so zmluvou [vložiť názov zmluvy] uzatvorenou medzi Vami a nami dňa [●] 

(„Zmluva“) boli založené v prospech Záložného veriteľa.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti Vám týmto dávame pokyn, aby ste sumy Založených 

pohľadávok poukazovali na účet Agentúry pre núdzové zásoby ropy č. [●] [Poznámka k vzoru: 

identifikácia účtu vedeného v ŠP].  

Ak Vám však Záložný veriteľ vo svojom oznámení o výkone Záložného práva k Založeným 

pohľadávkam poskytne iné inštrukcie, žiadame, aby ste:  

(i) bezodkladne po prijatí takéhoto oznámenia všetky platby ohľadom Založených pohľadávok 

pripisovali výhradne na účet Záložného veriteľa alebo postupovali inak v súlade s pokynmi 

Záložného veriteľa uvedenými v takomto oznámení, a 

(ii) Záložnému veriteľovi na jeho žiadosť poskytli informácie o Založených pohľadávkach.  

Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených v tomto Oznámení o zriadení záložného práva. 

Pokyny uvedené v tomto oznámení nemožno zmeniť ani odvolať bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Záložného veriteľa. 

Tento dokument sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

S úctou, 
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Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 

V [●] dňa [●] 

 

Podpis: _________________________ 

Meno:  [●] 

Funkcia: [●] 

Podpis: _________________________ 

Meno:  [●] 

Funkcia: [●] 

 

Týmto vyjadrujeme náš súhlas s vyššie uvedenými skutočnosťami. Pre vylúčenie pochybností, 

dávame Vám pokyn, aby ste dovtedy, kým nedostanete od nás iný pokyn spolu s oznámením 

o začatí výkonu Záložného práva, platby za všetky Založené pohľadávky poukazovali, podľa 

okolností, na účet Záložcu.  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

V [●] dňa [●] 

 

Podpis: _________________________ 

Meno:  [●] 

Funkcia: [●] 

 

 

Týmto potvrdzujeme prijatie tohto Oznámenia o zriadení záložného práva. Vyhlasujeme, že sme 

boli informovaní o založení pohľadávok zo Zmluvy v prospech Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, a týmto potvrdzujeme, 

že budeme postupovať podľa pokynov uvedených v tomto Oznámení o zriadení záložného práva 

alebo v pokynoch, ktoré nám Záložný veriteľ v budúcnosti zašle v oznámení o začatí výkonu 

Záložného práva.  

[Názov Poddlžníka] 

V ___________ dňa __________ .  

 

Podpis: _________________________ 

Meno:   

Funkcia:  

Podpis: _________________________ 

Meno:   

Funkcia:  
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Príloha 2 

Žiadosť o registráciu 

ZÁLOŽCA: 

Meno, Adresa, IČO: 

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 
01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 457 416 62. 

ZÁLOŽNÝ DLŽNÍK: 

Meno, Adresa, IČO: 

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 

01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 457 416 62. 

ZÁLOŽNÝ VERITEĽ: 

Meno, Adresa, IČO: 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 00 151 742. 

ZABEZPEČENÉ POHĽADÁVKY: 

Typ: peňažné pohľadávky 

Popis: 

akékoľvek terajšie alebo budúce peňažné pohľadávky Záložného veriteľa voči Záložcovi spolu 

s akýmikoľvek úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom alebo 
akýmikoľvek ich časťami, do maximálnej výšky zabezpečenej istiny 600.000.000 EUR, ktoré vznikli 
alebo môžu vzniknúť: 

(i) na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci vo výške 520.000.000 EUR 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, uzatvorenej medzi 

Záložcom ako dlžníkom a Záložným veriteľom ako veriteľom dňa 11. decembra 2014 

(„Zmluva o finančnej výpomoci“) a/alebo zmluvy o zriadení záložného práva 

k pohľadávkam uzatvorenou medzi Záložcom a Záložným veriteľom dňa [●] („Záložná 

zmluva”),  

(ii) ako dôsledok plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o finančnej výpomoci a/alebo 

Záložnej zmluvy,  

(iii) ako dôsledok porušenia Zmluvy o finančnej výpomoci, a/alebo Záložnej zmluvy alebo ako 

dôsledok odstúpenia od Zmluvy o finančnej výpomoci a/alebo Záložnej zmluvy,  

(iv) ako dôsledok bezdôvodného obohatenia Záložcu, ktoré vzniklo v dôsledku plnenia 

Záložného veriteľa bez právneho dôvodu, na základe neplatného právneho úkonu, alebo na 

základe už neexistujúcich právnych dôvodov,  

(v) na základe akejkoľvek budúcej zmeny alebo nahradenia Zmluvy o finančnej výpomoci 

a/alebo Záložnej zmluvy a právnych vzťahov, ktoré vzniknú na ich základe, a 

(vi) po posúdení právneho úkonu ako odporovateľného právneho úkonu, na základe ktorého 

ktorákoľvek z vyššie uvedených pohľadávok vznikla, bola zmenená alebo zanikla; 
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Maximálna  

výška  

zabezpečenej  

istiny:  600.000.000 EUR 

Splatnosť: [zámerne nevyplnené] 

ZABEZPEČENIE: 

Kategória: pohľadávky a práva 

Opis: každá postupiteľná existujúca alebo budúca pohľadávka Záložcu, ktorá 

vznikla alebo môže z času na čas vzniknúť v budúcnosti (či už zakladajúca sa 

na zmluve alebo vzniknutá zo zákona) na základe alebo v súvislosti s (i) 

akýmkoľvek existujúcim alebo budúcim Dokumentom (vo význame definície 

„Dokument“ uvedenej v Záložnej zmluve), vrátane nesplnenia záväzku 

z neho vyplývajúceho a/alebo (ii) Zákonom o núdzových zásobách ropy 

a ropných výrobkov alebo právnymi predpismi, ktoré nahrádzajú, menia 

alebo dopĺňajú Zákon o núdzových zásobách; pre vylúčenie pochybností, 

Založené pohľadávky nezahŕňajú nijaké nepeňažné práva, ktoré nie sú 

postupiteľné alebo prevoditeľné alebo nemôžu byť predmetom záložného 

práva podľa Zákona o núdzových zásobách alebo iného platného právneho 

predpisu.   

Podiel zabezpečenia: 100 % hodnoty 


