
  
 

IAD Investments, správ. spol., a. s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 

   

Telefón                                               Fax                                        E-mail                                        IČO 

+421 2 3352 6939                             +421 2 3352 6940                  info@iad.sk                              17330254  

 

PRÍKAZ NA REGISTRÁCIU ZMLUVNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA PODĽA § 45 A § 46  

ZÁKONA 566/2001 Z.Z. 

 

□ vznik  □ zmena    □ zánik 

 

Príkaz podaný oprávnenou osobou: □ veriteľom     □ záložcom    □ NBS v súlade s § 45 ods. 6 zákona 

o cenných papieroch 

 

Záložca: 

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno*:  
Rodné číslo, resp. dátum narodenia**/IČO*:  
Trvalé bydlisko/sídlo*: 
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska/sídla): 
Druh dokladu totožnosti 
Číslo dokladu totožnosti: 
Štátna príslušnosť: 
Telefón: 
e-mail: 

Záložný veriteľ: 

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno*:  
Rodné číslo, resp. dátum narodenia**/IČO*:  
Trvalé bydlisko /sídlo*: 
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska/sídla) 
Druh dokladu totožnosti 
Číslo dokladu totožnosti: 
Štátna príslušnosť: 
Telefón: 
e-mail: 
*Označené údaje sa vyplňujú, ak je Záložca/Záložný veriteľ právnickou osobou 
** Dátum narodenia sa uvedie v prípade, že Záložcovi/Záložnému veriteľovi nebolo rodné číslo pridelené 

Podielové listy, pre ktoré má byť zriadené záložné právo: 

Druh cenného papiera: 

Názov príslušného podielového fondu: 

Emitent, IČO (Obchodné meno a sídlo): 

Počet zakladaných podielových listov: 

 

Výška a mena pohľadávky: 

Doba splatnosti: 

Dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv *:  

uvádza sa len v  prípade zmeny/zániku zákonného záložného práva 

 

K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva § 45 a § 46 zákona o cenných papieroch (zákon 

č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) je oprávnená osoba povinná predložiť: 

- originál zmluvy o založení podielových listov alebo jej úradne overenú kópiu alebo písomné potvrdenie 

o obsahu zmluvy o založení podielových listov 

- originál dokladov preukazujúcich totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa (resp. osôb 

oprávnených konať v ich mene)  podať tento príkaz alebo ich úradne overenú kópiu 

- doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych 

predpisov 
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K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva je oprávnená osoba povinná 
predložiť bez zbytočného odkladu po tom, ako nastali skutočnosti, následkom ktorých dochádza k zmene 
alebo zániku záložného práva všetky doklady preukazujúce túto zmenu alebo zánik. 
Podpis oprávnenej osoby musí byť overený úradne alebo povereným pracovníkom IAD Investments, správ. 
spol., a.s.  
 
 
 
...................................................................................................... 
  Dátum, miesto a podpis oprávnenej osoby 


