
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam  
uzatvorená podľa ust. § 151a a násl. Občianskeho zákonníka  

 

a  

Mandátna zmluva  
uzatvorená podľa ust. § 566 a násl. Obchodného zákonníka  

 
medzi zmluvnými stranami : 

 
 
záložný veriteľ  :  Mgr. Ľubomír Hagara, rod. Hagara 
   nar. 01.07.1978, r.č. 780701/8417 
   trvale bytom Antona Petrovského 15, 010 01 Žilina  
   občan Slovenskej republiky 
(ďalej už len “záložný veriteľ“) 
 
a 
 
záložca :        Belské Služby, s.r.o. 
   so sídlom Oslobodenia 183, 013 05 Belá 
   IČO: 36 731 269 
   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
   v Odd.: Sro., vl.č.: 18554/L 
   za spoločnosť koná prokurista Ing. Matúš Krajči 
(ďalej už len “záložca“) 
 
 
 

ČASŤ I. 
Obsah listiny, predmet zmluvy a zabezpečovaná pohľadávka 

 
čl.1 

 
I.1.1. Obsahom tejto listiny je Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam záložcu súčasným aj 
takým, ktoré záložca nadobudne v budúcnosti  (ďalej už len “Zmluva o záložnom práve”) a Mandátna 
zmluva (ďalej už len “Mandátna zmluva”).  
I.1.2. Predmetom Zmluvy o záložnom práve je dohoda zmluvných strán o zriadení záložného práva 
k pohľadávkam záložcu súčasným aj takým, ktoré záložca nadobudne v budúcnosti, a to záložcom 
v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa. Predmetom Mandátnej 
zmluvy je udelenie poverení záložcom ako mandantom záložnému veriteľovi ako mandatárovi pre 
vykonanie úkonov v súvislosti s výkonom záložného práva.  
I.1.3. Pre účely zmlúv obsiahnutých v tejto listine sa pohľadávkou záložného veriteľa (a to aj v prípade 
premlčania) rozumie :   
 a.) pohľadávka, ktorá mu vnikla zo Zmlúv o pôžičke zo dňa 21.12.2015, uzatvorených medzi 
Záložným veriteľom ako veriteľom a záložcom ako dlžníkom, na základe ktorých má dlžník celkový 
záväzok voči veriteľovi vo výške 40.000,- Eur s príslušenstvom (slovom štyridsaťtisíc eur) (ďalej už len 
“Zmluvy o pôžičkách“); 

b.) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením, 
vypovedaním, porušením alebo iným dôvodom zániku Zmlúv o pôžičkách; 

c.) pohľadávka a jej príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. 
vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s plnením záložného veriteľa ako veriteľa záložcovi ako dlžníkovi bez 
právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý 
odpadol; 

d.) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktoré vzniknú na základe zmeny právnych vzťahov založených 
Zmluvami o pôžičkách (t.j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky neuhradených častí poskytnutých 
peňažných prostriedkov a pod.) alebo nahradením niektorých alebo všetkých záväzkov vyplývajúcich zo 
Zmlúv o pôžičkách novým záväzkom, t.j. v prípade privatívnej novácie niektorého alebo všetkých 
právnych vzťahov založených niektorou zo Zmlúv o pôžičkách; 



e)  pohľadávka na uhradenie nákladov výkonu záložného práva (napr. náklady súťaže, dražby, 
správne poplatky a iné nevyhnutné a účelne vynaložené náklady súvisiace s výkonom záložného práva) 
podľa tejto listiny a zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto listiny a zmlúv obsiahnutých v tejto listine 
a všetkých ostatných zmlúv uzavretých medzi záložným veriteľom ako veriteľom a záložcom ako 
dlžníkom  

(ďalej pre všetky hore uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich už len “pohľadávka“). 
I.1.4. Prípady uvedené v bode I.1.3. písm. a) až c) tejto časti môžu nastať samostatne alebo iba niektoré 
alebo všetky súbežne. 
I.1.5. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej záložca pohľadávku podľa bodu I.1.3. tejto časti zabezpečuje 
v zmysle ust. § 151b ods. 3 Občianskeho zákonníka je v čase uzavretia zmlúv obsiahnutých v tejto listine 
vo výške 40.000,- Eur s príslušenstvom (slovom štyridsaťtisíc eur).  
 
 

ČASŤ II. 
Zmluva o záložnom práve 

 
čl.1 

Záloh 
 

II.1.1. Záloh predstavujú všetky súčasné a budúce pohľadávky záložcu  na peňažné plnenie (pod budúcimi 
pohľadávkam sa rozumejú tie, ktoré záložcovi vzniknú alebo ich nadobudne v budúcnosti aj po uzatvorení 
tejto Zmluvy o záložnom práve, vrátane tých, ktorých vznik závisí od splnenia podmienky), spolu 
s príslušenstvom, ktoré vznikli alebo vniknú z akýchkoľvek zmlúv a/alebo z iných právnych úkonov 
a/alebo z akéhokoľvek iného právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči ktorejkoľvek tretej/tretím 
osobám (ďalej už len “poddlžník“). Záložné právo k uvedeným pohľadávkam trvá aj v prípade, ak dôjde 
k zmene ich obsahu alebo k zmene v osobe veriteľa (záložcu) alebo dlžníka (poddlžníka) z týchto 
pohľadávok (ďalej už len “záloh“). 
II.1.2. Záložca vyhlasuje, že jeho zmluvná voľnosť a právo nakladať so zakladanými pohľadávkami nie sú 
obmedzené. 
II.1.3. Záložca súhlasí, aby sa záložné právo vzťahovalo aj na zabezpečenie pohľadávky v prípade 
akýchkoľvek zmien Zmluvy o pôžičke, ktoré budú dohodnuté medzi záložným veriteľom ako veriteľom 
a záložcom ako dlžníkom na základe písomných dodatkov k Zmluve o pôžičke. 
II.1.4. Záložca ďalej vyhlasuje, že k zálohu nie je zriadené iné záložné právo, nie je predmetom zmluvy 
o zabezpečovacom prevode, ani nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami tretích osôb a že 
k zálohu sa nevedú žiadne súdne, exekučné alebo iné konania. Záložca vyhlasuje, že riadne splnil všetky 
záväzky týkajúce sa zálohu, vyplývajúce zo zmlúv alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  
II.1.5. Na zabezpečenie pohľadávky záložca zriaďuje a záložný veriteľ prijíma záložné právo na záloh 
(ďalej už len “záložné právo“), ktoré sa vzťahuje aj na súčasti, úroky a ostatné príslušenstvo zálohu.  
 
 
 

čl. 2 
Vznik, trvanie a zánik záložného práva  

 
II.2.1 Záložné právo vznikne registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných 
práv po podpísaní tejto Zmluvy o záložnom práve obidvoma zmluvnými stranami.  
II.2.2. Žiadosť o registráciu záložného práva podľa Zmluvy o záložnom práve do Notárskeho centrálneho 
registra záložných práv podá záložca, ktorý sa zaväzuje bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy 
zabezpečiť registráciu Záložného práva k Zálohu v Notárskom centrálnom registri v zmysle ust. § 151e 
Občianskeho zákonníka a zaplatiť všetky poplatky spojené s uvedenou registráciou záložného práva v 
zmysle príslušných právnych predpisov. 
II.2.3. Záložca je povinný predložiť záložnému veriteľovi potvrdenie o registrácii vydané notárom alebo 
výpis z registra záložných práv, pričom pred záložným právom záložného veriteľa nebudú registrované 
žiadne záložné práva.  
II.2.4. Záložné právo zaniká : 

a) okamihom splatenia celej pohľadávky, alebo 
b) vzdaním sa záložného práva záložným veriteľom, alebo 
c) zánikom zálohu, alebo 



d) okamihom, keď záložca alebo iná osoba v prospech záložného veriteľa zriadi iné 
zabezpečenie jeho pohľadávky a záložný veriteľ toto nové zabezpečenie akceptuje a vyhlási, 
aby nové zabezpečenie nahradilo záložné právo, ktoré bolo zriadené na základe tejto listiny, 

e) okamihom, keď nastanú iné skutočnosti, na základe ktorých zaniká záložné právo podľa 
platných právnych predpisov alebo podľa Zmluvy o záložnom práve.  

II.2.5. Záložný veriteľ po zániku záložného práva vydá záložcovi písomné potvrdenie o splnení jeho 
záväzkov zo Zmluvy o pôžičke, prípadne listinu preukazujúcu zánik záložného práva. Účastníci zmluvy sa 
dohodli, že záložný veriteľ vydá záložcovi na základe jeho žiadosti písomné potvrdenie o čiastočnom 
splnení jeho záväzkov zo Zmluvy o pôžičke. 
II.2.6. Žiadosť o výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv po splnení 
všetkých podmienok na jeho vykonanie v zmysle Zmluvy o záložnom práve ako aj zo Zmluvy o pôžičke je 
povinný podať záložca, pričom znáša všetky s tým spojené poplatky. Náklady spojené s registráciou 
výmazu záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv znáša záložca. Záložný veriteľ 
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania povinnosti záložcu požiadať o výmaz 
záložného práva.  
II.2.7. Ak záložca nepodá žiadosť o výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných 
práv v lehote do pätnástich dní po zániku záložného práva, je oprávnený podať žiadosť o výmaz záložného 
práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv záložný veriteľ. Náklady záložného veriteľa 
spojené s výmazom záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv sa zaväzuje 
uhradiť záložca záložnému veriteľovi. Povinnosť záložcu uhradiť vyššie uvedené náklady záložného 
veriteľa trvá i po zániku Zmluvy o záložnom práve.  
 

 
čl. 3 

Výkon záložného práva 
 

II.3.1. Ak nebude pohľadávka riadne a včas splnená, poddlžníci uvedený v čl. 1 tejto časti zmluvy budú na 
základe výzvy záložného veriteľa plniť založené pohľadávky priamo záložnému veriteľovi. Splnenie 
založenej pohľadávky poddlžníkom je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi.  
II.3.2. Ak nebude pohľadávka riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. 
V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť najmä:  

a) použitím plnenia poddlžníka na uspokojenie pohľadávky,  
b) postúpením zálohu na dražbe a  
c) priamym postúpením zálohu tretím osobám podľa výberu záložného veriteľa, pričom  

- záložný veriteľ môže pri priamom postúpení zálohu postupovať formou ponukového konania 
za týchto podmienok: ponukové konania sa uverejní v jednom celoštátnom a v jednom 
regionálnom denníku, v inzeráte sa uvedie identifikácia zálohu, kontakt, kde je možné získať 
bližšie informácie, miesto a termín pre doručovanie ponuky na kúpu  zmluva sa uzatvorí so 
záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu odplatu (odplata môže byť nižšia ako nominálna výška 
postupovanej založenej pohľadávky, minimálne však 50% z tejto výšky) a najvýhodnejší 
termín splatnosti. Záložný veriteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Ponukové 
konanie môže uskutočniť aj prostredníctvom spoločnosti oprávnenej na výkon tejto činnosti. 
V prípade neúspechu ponukového konania sa uskutoční druhé ponukové konanie za tých 
istých podmienok, pričom odplata môže byť nižšia ako 50% z nominálnej výšky postupovanej 
založenej pohľadávky,  

- záložný veriteľ môže pri priamom postúpení zálohu zvoliť aj iný postup, pričom je však 
povinný postupovať s náležitou starostlivosťou, tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú možno 
rovnaký alebo porovnateľný záloh zvyčajne predať za porovnateľných podmienok v čase 
a mieste predaja.  

II.3.3. Záložný veriteľ je oprávnený určiť poradie, v akom sa plnenie poddlžníka alebo výťažok 
z postúpenia zálohu započíta na splnenie pohľadávky, istiny, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov, 
zmluvných pokút a iných záložným právom zabezpečovaných záväzkov alebo ich časti. Záložca nie je 
oprávnený určiť, na ktorý zabezpečený záväzok alebo jeho časť, istinu, úrok, úrok z omeškania, poplatok 
alebo zmluvnú pokutu sa má plnenie poddlžníka alebo výťažok z postúpenia zálohu započítať.  
 
 
 
 
 



čl.4 
Dispozícia s predmetom zálohu  

 
II.4.1. Záložca je oprávnený disponovať s predmetom zálohu, ako celku alebo časti, iba po 
predchádzajúcom udelení písomného súhlasu záložným veriteľom, a to s tou podmienkou, že pohľadávka 
bude zaplatená do výšky určenej záložným veriteľom k jeho rukám ako veriteľa a bude slúžiť na 
uspokojenie pohľadávky  veriteľa zo Zmluvy o pôžičke. 
 

ČASŤ III. 
Mandátna zmluva  

čl.1 
 

III.1.1. Záložca ako mandant poveruje a zároveň týmto splnomocňuje záložného veriteľa ako mandatára 
(ktorý je oprávnený  toto splnomocnenie preniesť ďalším splnomocnením na tretiu osobu resp. udeliť 
ďalšej osobe splnomocnenie), aby na jeho účet za odplatu 1,- EUR uskutočnil všetky úkony potrebné 
a nevyhnutné k výkonu záložného práva podľa tejto Zmluvy o záložnom práve a aby v jeho mene urobil 
všetky právne úkony (uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je prevod zálohu, vyhlásenie súťaže a iné ) 
potrebné na prevod vlastníckeho práva k zálohu na tretiu osobu. 
III.1.2. Záložca ako mandant nie je oprávnený vypovedať Mandátnu zmluvu počas existencie pohľadávky. 
Zmluvné strany týmto vylučujú platnosť ust. §§ 567, 569, 570, 574 a 575 Obchodného zákonníka. Záložný 
veriteľ udelené splnomocnenie prijíma v celom rozsahu. 

  
ČASŤ IV. 

Záverečné ustanovenia  
Zmluvy o záložnom práve a Mandátnej zmluvy 

 
čl.1 

 
IV.1.1. Záložca zodpovedá za nespornosť svojho práva k zálohu. Zriadenie záložného práva má účinky aj 
pre právneho nástupcu, prípadne dediča. 
IV.1.2. Záložca sa zaväzuje : 

a.) od podpisu tejto listiny do doby registrácie záložného práva v zmysle tejto Zmluvy 
o záložnom práve, zdržať sa akýchkoľvek právnych úkonov vo vzťahu k zálohu, s výnimkou 
právnych úkonov, na ktorých uskutočnenie dal záložný veriteľ predchádzajúci písomný 
súhlas, 

b.) nepreviesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu záložného veriteľa záloh na inú osobu 
až do času úplného splatenia pohľadávky, s výnimkou výkonu záložného práva, 

c.) nezriadiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu záložného veriteľa k zálohu záložné 
právo, alebo inú ťarchu v prospech tretej osoby, ako je nepredať, nepostúpiť, nezaťažiť, 
nezapočítať voči pohľadávkam tretích osôb, nedať súhlas k započítaniu ani iným spôsobom 
nenakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu záložného veriteľa so zálohom a to až 
do času úplného splatenia pohľadávky,  

d.) informovať záložného veriteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré mali alebo budú mať za 
následok zníženie hodnoty zálohu, jeho zánik alebo zhoršenie kvality. Zároveň sa zaväzuje v 
prípade začatia súdneho konania alebo exekúcie týkajúcich sa zálohu, informovať o tomto 
záložného veriteľa. Ak takýto prípad nastane (zníženie hodnoty zálohu), je záložca povinný 
doplniť zabezpečenie v rozsahu a v lehote, ktoré zodpovedajú požiadavke záložného veriteľa, 

e.) vykonať všetky opatrenia, ktoré by zabránili porušeniu jeho práv ako aj práv záložného 
veriteľa a podobne je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by práva jeho alebo 
záložného veriteľa akokoľvek porušovalo, 

f.) na požiadanie umožniť záložnému veriteľovi alebo ním písomne poverenej tretej osobe 
vykonať všetky úkony potrebné k vyhotoveniu znaleckého posudku pre účely výkonu 
záložného práva alebo zistenia ceny zálohu. Zároveň sa záložca zaväzuje predložiť záložnému 
veriteľovi všetky doklady súvisiace so zálohom, 

g.) uskutočniť všetky právne úkony nevyhnutné na zriadenie a vznik záložného práva v prospech 
záložného veriteľa ku ktorémukoľvek zálohu, a to v registri spôsobilom na registráciu 
záložných práv k zálohu v prípade, ak správny alebo iný príslušný orgán rozhodne o výmaze 
záložného práva k zálohu z príslušnej evidencie,  



h.) poskytnúť záložnému veriteľovi alebo ním písomne poverenej osobe potrebnú súčinnosť pre 
účely výkonu práva podľa bodu f.) tohto článku tejto časti Zmluvy, spočívajúcu najmä 
v poskytnutí údajov a dokumentácie potrebnej k oceneniu zálohu, 

i.) strpieť výkon záložného práva a poskytnúť záložnému veriteľovi súčinnosť potrebnú na 
výkon záložného práva na uspokojenie pohľadávky, a to samostatne alebo spoločne, podľa 
rozhodnutia záložného veriteľa. 

IV.1.3. Z dôvodu, že pri výkone záložného práva koná záložný veriteľ v mene záložcu, záložca ako 
mandant poveruje a zároveň splnomocňuje záložného veriteľa ako mandatára, aby pri výkone 
záložného práva konal v mene a na účet záložcu ako mandanta a udeľuje mu plnomocenstvo, aby 
uskutočnil všetky úkony, potrebné a nevyhnutné na výkon záložného práva podľa tejto listiny, a to 
najmä aby 

a) zabezpečil znalecký posudok na ocenenie zálohu znalcom, podľa výberu záložného veriteľa ako 
mandatára,  

b) zabezpečil potrebné listiny na prevod vlastníckeho práva ,  

c) podpisoval v mene záložcu ako mandanta zmluvy na predaj zálohu alebo na obstaranie predaja 
zálohu,  

d) urobil všetky úkony potrebné na nadobudnutie zálohu kupujúcim, vrátane podávania návrhom 
a robenia iných úkonov v administratívnom konaní,  
e) vykonal všetky ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom záložného práva.  

IV.1.4. Záložca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto listiny : 
a.) na zálohu neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia ani iné právne povinnosti,      
b.) neuzavrel žiadnu písomnú zmluvu o zriadení záložného práva s treťou osobou na záloh alebo 

nezaregistroval alebo nepodal žiadosť na registráciu záložného práva na záloh v prospech 
tretej osoby,  

c.) neprebieha žiadne správne, súdne alebo iné konanie o zálohu,  
d.) príslušné orgány záložcu riadne schválili zriadene záložného práva, vrátane uzavretia zmlúv 

obsiahnutých v tejto listine. 
IV.1.5.  V prípade, ak sa na základe rozhodnutia súdu alebo na základe inej právnej skutočnosti preukáže, 
že záloh v čase podpísania tejto listiny nebol majetkom záložcu, alebo záložca stratí z majetku záloh po 
podpísaní tejto listiny, alebo poruší záväzky uvedené v tejto listine, alebo jeho vyhlásenia uvedené v tejto 
listine sa ukážu ako nepravdivé, má záložný veriteľ právo vyúčtovať záložcovi zmluvnú pokutu vo výške 
12.500,- Eur (slovom dvanásťtisíc päťsto eur), ktorú má záložca povinnosť uhradiť. Zmluvnou pokutou 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá záložnému veriteľovi v dôsledku porušenia uvedených 
povinností vznikla a prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
IV.1.6. Záložca súhlasí so zmenou v osobe dlžníka z akéhokoľvek dôvodu (napr. pristúpením k záväzku, 
prevzatím dlhu, dedením a pod.) s tým, že záložné právo trvá a zabezpečí pohľadávku aj po takejto zmene 
v osobe dlžníka. 
IV.1.7. Pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi. Záložca alebo 
nadobúdateľ zálohu je povinný zaregistrovať zmenu v osobe záložcu v Notárskom centrálnom registri 
záložných práv. Ak sa tak nestane v lehote 14 dní odo dňa, keď prevod alebo prechod nadobudol účinnosť, 
je oprávnený zmenu v Notárskom centrálnom registri záložných práv vykonať záložný veriteľ, pričom 
náklady na registráciu takejto zmeny tvoria súčasť pohľadávky.  
IV.1.8. Výrazy a pojmy, ktoré sa používajú vo všetkých zmluvách tvoriacich obsah tejto listiny sa použijú 
a budú sa vykladať s významom, s ktorým boli v tejto listine použité prvý krát. 
IV.1.9. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v zmluvách obsiahnutých v tejto listine sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike, a to v tomto poradí. 
IV.1.10. Všetky zmluvy v tejto listine obsiahnuté vznikli na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle 
zmluvných strán, vie v tiesni a nie za zvlášť nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto 
skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy. 
           
                   V Žiline, dňa 21.12.2015              V Žiline, dňa 21.12.2015 
 
 
 
 _________________________________              _________________________________ 
                záložný veriteľ / mandatár        záložca / mandant 
      Mgr. Ľubomír Hagara          Belské Služby, s.r.o. 
                           Mgr. Matúš Krajči    


