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Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva  
 č. 960/08/10/Z 

 
 
Zmluvné strany: 

 
Záložca 
 
HELPECO, s.r.o. 
sídlo:                     Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica 
IČO:                      36 304 786 
registrácia:            Obch. register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 11160/R 
zastúpenie:           Miroslav Beleš, konateľ 

  
(ďalej len „záložca“) 
na strane jednej 
 
a  
 
záložný veriteľ  
 
Environmentálny fond 
Sídlo:   Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 
IČO:   30 796 491 
DIČ:   2021925774 
Zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Timea Sujová, riaditeľ 
 
 
(ďalej len „záložný veriteľ“) 
na strane druhej 
 
pričom 
Environmentálny fond je podľa ust. § 134 ods. 4 písm. a) zák. č. 79/2015 Z. z. v znení zák.  
č. 292/2017 Z. z. (čl. I. bod 242) právnym nástupcom Recyklačného fondu, IČO 36 062 090, 
v zmluvnom vzťahu založenom zmluvou o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 960/08/10 
zo dňa 14. 05. 2008 (ďalej len „Označená zmluva“), vrátane zmlúv priamo súvisiacich s týmto 
zmluvným vzťahom,  
 
 
uzavierajú dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva č. 960/08/10/Z zo dňa 09. 02. 2010 
(ďalej len „Záložná zmluva“) s  nasledovným  obsahom: 
 
 

Článok I. 
  

1. V článku „V.“ Záložnej zmluvy sa celý doterajší odsek nahrádza novým textom nasledovného 
znenia: 

  
  „1. Záložné právo zriadené touto zmluvou zanikne, okrem dôvodov uvedených v ust. § 151md 

ods. 1 písm. a) až d) Obč. zák., aj uplynutím 5 kalendárnych mesiacov od skončenia 
vyhodnocovaného obdobia stanoveného v čl. IV ods. 8.2. Označenej zmluvy a jej 
prípadných dodatkov, ak len do uplynutia tejto lehoty nebudú naplnené podmienky vzniku 
zabezpečovanej  pohľadávky. 

 
  2. Záložný veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zriadeného záložného  
            práva  podľa ods. 2  tohto článku zmluvy vystaviť záložcovi potvrdenie o splnení  



Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva č. 960/08/10/Z 

Strana 2 z 2 

         záväzku záložcom,  na základe ktorého je záložca oprávnený podať návrh na výmaz  
           záložného práva z notárskeho centrálneho registra záložných práv.“ 

 
2. Ostatné ustanovenia Záložnej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

 
         
 

Článok II. 
 
1. Tento dodatok Záložnej zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou Záložnej zmluvy. 

 
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa 

§47a ods. 1 Obč. zák. dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
 

4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 
vyhotovenia sú určené pre záložcu a dve vyhotovenia pre záložného veriteľa. 
 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam 
a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

 
 
 
        V Považskej Bystrici dňa .....................  V Bratislave dňa......................... 
 
        Za záložcu:       Za záložného  veriteľa: 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................   ......................................................... 
                     HELPECO s.r.o.                  Environmentálny fond                                 
            v zastúpení Miroslav Beleš                                     v zastúpení Mgr. Timea Sujová 
                           konateľ                riaditeľ 
                                                                                  


