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Informácia
o zmene týkajucej sa dokladov prikladaných k príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku
zmluvého záložného práva podľa § 50 zákona zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Dovoľujeme si informovať klientov, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) v spolupráci so
Slovenskou bankovou asociáciou a Ministerstvom financií SR pripravil zmenu, týkajúcu sa dokladov
predkladaných záložným veriteľom alebo záložcom pri podávaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku
zmluvného záložného práva (§ 45 a nasl. zákona). Cieľom úpravy bolo zjednodušiť postup najmä pri registrácii
vzniku zmluvného záložného práva, kde sa doposiaľ vyžadovalo priložiť k príkazu na registráciu prvopis alebo
úradne overenú fotokópiu záložnej zmluvy.
Podľa zákona č. 644/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým
boli novelizované aj niektoré ustanovenia zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon) už k registrácii vzniku záložného práva záložný veriteľ alebo
záložca nebude prikladať prvopis alebo úradne overenú fotokópiu záložnej zmluvy ale len „písomné potvrdenie o
obsahu zmluvy o založení cenného papiera“.
A. K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:
1. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera (CP) musí obsahovať:
1.1. obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu
trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
1.2. identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
1.3. označenie založeného CP, obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta,
ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
1.4. obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko
a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
1.5. identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
1.6. množstvo alebo objem, menovitá hodnota CP,
1.7. výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššia hodnota istiny do ktorej
sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
1.8. vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení CP, ktorá je nahradená týmto písomným
potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku záložného práva platná a účinná,
1.9. podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený.
2. originál alebo úradne overenú kópiu dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného
veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť
podávateľa požiadavky na službu.

B. K príkazu na registráciu zmeny záložného práva musia byť priložené:
1. prvopis alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich zmenu zmluvného záložného práva pre záložné
práva zaregistrované do registra záložných práv do 31.12.2006,
2. písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny
zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv od 1.1.2007, pričom
písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa bodu A. ods. 1 a údaje, o
ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného
práva k CP podáva záložca, musí byť na potvrdení, uvedenom v predchádzajúcej vete, úradne overený podpis
záložného veriteľa a ak tento príkaz podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený
podpis záložcu.
3. originál alebo úradne overené kópie dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného
veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť
podávateľa požiadavky na službu.
C. K príkazu na registráciu zániku záložného práva musia byť priložené:
1. písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku
zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, pričom podpis záložného veriteľa musí byť
úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k CP podáva záložca,
2. originál alebo úradne overené kópie dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného
veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť
podávateľa požiadavky na službu.

CDCP v záujme poskytnúť klientom čas na prispôsobenie sa novým podmienkám prijal nasledujúce rozhodnutie:
1. V čase od nadobudnutia účinnosti tohto príkazu do doby nadobudnutia účinnosti Zmeny prevádzkového
poriadku zo dňa 27.12.2006 môže podávateľ požiadavky na služby nahradiť:
1.1. doklad - písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera - originálom alebo úradne
overenou fotokópiou záložnej zmluvy,
1.2. doklad - písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP - prvopisom alebo úradne overenou
kópiou dokladu preukazujúceho zmenu zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do
registra záložných práv,
V tomto prípade sa na registráciu vzniku/zmeny zmluvného záložného práva vzťahujú ustanovenia
Prevádzkového poriadku platného do 31.12.2006. Na registráciu zániku takéhoto záložného práva sa
vzťahujú ustanovenia tohto príkazu.
2. Po nadobudnutí účinnosti Zmeny prevádzkového poriadku zo dňa 27.12.2006, v prípade, že podávateľ
požiadavky na služby nepredloží k príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa § 45
zákona písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (§ 50 ods. 1 zákona) a k príkazu na registráciu
zmeny zmluvného záložného práva písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP, CDCP
odmietne podávateľovi požiadavky na služby vykonať službu registrácia vzniku/zmeny zmluvného
záložného práva podľa § 45 zákona.

Poznámka:
Doporučujeme klientom aby uprednostili predloženie dokladov uvedených v písm. A ods. 1 a v písmene B ods.
2 vzhľadom na to, že posúdenie týchto dokladov môže byť časovo menej náročné ako posúdenie samotnej
záložnej zmluvy alebo dokladu preukazujúceho zmenu zmluvného záložného práva.
V Bratislave, 01.07.2015

