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ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE CENNÝCH PAPIEROV  

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Prevodca 
Meno a priezvisko :   
Adresa, PSČ :   
Rodné číslo :   
Doklad, č. dokladu (OP, pas) :   
Číslo zmluvy : 
Číslo účtu držiteľskej správy :  990000000450 
Evident účtu majiteľa CP :  RM – S Market o.c.p., a.s. 

1.2. Nadobúdateľ 
Obchodné meno :  RM - S Depozit, s.r.o. 
Sídlo :  Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 
IČO :  47 876 379 
Obchodný register OS Bratislava I., oddiel : Sro, vložka číslo : 100170/B 
Číslo majetkového účtu :  300001573954 
Evident  :  RM - S  Market o.c.p., a.s. 
 

1.3. Nadobúdateľ a Prevodca uzatvárajú medzi sebou s použitím ustanovení § 30 ods. 4 
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 566/2001 
Z.z.“) a ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka, túto zmluvu o bezodplatnom 
prevode cenných papierov (ďalej len "Zmluva"). 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Prevodca záväzne prehlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy je majiteľom cenných papierov 
nasledovnej špecifikácie (ďalej spoločne aj „CP“) : 

 

Číslo 

riadku 

Druh 

cenného 

papiera 

ISIN Emitent cenného papiera 
Počet 

kusov 

1. dlhopis    

2.     

3.     

2.2. Prevodca záväzne prehlasuje, že ponúka bezodplatne Nadobúdateľovi zaknihované cenné 
papiere. Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že prijíma  ponuku Prevodcu na bezodplatné 
nadobudnutie CP a na tento účel uzatvára s Prevodcom túto Zmluvu. Poplatky spojené 
s bezodplatným prevodom CP uhradí za obidve strany Prevodca v zmysle Cenníka služieb 
RM - S Market o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „RMSM“), ktorý je dostupný na webovej stránke 
www.rmsmarket.sk 

2.3. Prevodca záväzne prehlasuje, že CP sú evidované na účte držiteľskej správy 
špecifikovanom v bode 1.1. Zmluvy (ďalej len „majetkový účet“) vedenom v evidencii člena 
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom  ul. 29. augusta 1/A, 814 80 
Bratislava (ďalej len „CDCP“), ktorým je RMSM. 
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3. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Na základe Zmluvy Prevodca bezodplatne prevádza a Nadobúdateľ bezodplatne nadobúda 
do svojho majetku CP špecifikované v bode 2.1. Zmluvy (Tabuľka), a to za podmienok 
ďalej dohodnutých v Zmluve. 

3.2. V prípade, ak predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy sú CP vo vlastníctve prevodcu, ktorý 
ich nadobudol dedením po poručiteľovi v rámci dedičského konania, ktoré je už v čase 
podpisu tejto Zmluvy právoplatne skončené, avšak tieto CP sú ešte stále vedené na 
majetkovom účte poručiteľa, Prevodca podá príkaz na registráciu prevodu CP evidovaných 
na majetkovom účte poručiteľa postupom podľa § 18b zákona č. 566/2001 Z.z. Prevodca 
je pritom povinný odovzdať originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného osvedčenia 
o dedičstve.  

4. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY 

4.1. K prevodu CP na Nadobúdateľa dôjde registráciou prevodu na základe príkazov na 
registráciu prevodu daných Prevodcom aj Nadobúdateľom. Prevodca aj Nadobúdateľ 
podajú príkazy na registráciu prevodu cenných papierov prostredníctvom člena CDCP -      
RMSM. Zmluvné strany sa dohodli, že podanie príkazu na registráciu prevodu CP je pre 
Prevodcu aj Nadobúdateľa časovo ohraničené do 31.12.2023. 

4.2. Prevodca záväzne prehlasuje, že na CP nie je zaregistrované žiadne pozastavenie práva 
nakladať s CP. V prípade, ak sa preukáže, že na CP je zaregistrované pozastavenie práva 
nakladať, plnenie predmetu tejto Zmluvy je nemožné a Zmluva zanikne v celom rozsahu vo 
vzťahu ku všetkým CP daného ISIN, ktorý označuje CP, na ktoré je zaregistrované 
pozastavenie práva nakladať, a to aj vtedy ak je predmetom pozastavenia práva nakladať 
len časť CP s daným ISIN. Zánik Zmluvy podľa tohto bodu nastáva automaticky, pričom nie 
je potrebný žiadny osobitný písomný úkon zmluvných strán smerujúci k zániku Zmluvy.  

4.3. Zmluvné strany záväzne prehlasujú, že v prípade, ak nie je možné realizovať prevod CP 
z akéhokoľvek dôvodu na strane Prevodcu, zodpovednosť za nemožnosť prevodu nesie 
v celom rozsahu Prevodca.  

4.4. Prevodca sa zaväzuje uhradiť spoločnosti RMSM, všetky dlžné poplatky za vedenie 
majetkového účtu (výkon vedľajšej služby – držiteľská správa), ku dňu registrácie prevodu. 

4.5. Prevodca sa zaväzuje, že po podpise tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadnu takú činnosť, 
ktorá by mohla znemožniť uskutočnenie prevodu CP na Nadobúdateľa, v opačnom prípade 
nesie zodpovednosť za takéto konanie a jeho právne následky Prevodca.  

5. PLNOMOCENSTVO 

5.1. Prevodca udeľuje plnomocenstvo v zmysle ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho 
zákonníka RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom nám. SNP 14, 811 06  Bratislava, IČO: 
35799072, zapísaného v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 2586/B (ďalej len „RMSM“), aby RMSM v plnom rozsahu zastupoval Prevodcu 
voči CDCP a tiež vykonával všetky právne úkony, ktoré súvisia s obstaraním a registráciou 
bezodplatného prevodu cenných papierov špecifikovaných v bode 2.1. tejto Zmluvy. RMSM 
je oprávnený v mene Prevodcu uzatvárať a podpisovať všetky zmluvy a s nimi súvisiace 
dokumenty, nevyhnutné na naplnenie účelu tejto zmluvy, podať príkaz na registráciu 
bezodplatného prevodu cenných papierov, prevziať všetky doklady a vo všeobecnosti robiť 
všetko, čo je potrebné pre činnosť Prevodcu ako splnomocniteľa v zmysle tohto 
plnomocenstva.  

5.2. Plnomocenstvo podľa bodu 5.1. Zmluvy zaniká okamihom splnenia predmetu Zmluvy.   
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5.3. Udelením plnomocenstva podľa bodu 5.1. Zmluvy nie je dotknuté právo Prevodcu ako 
splnomocniteľa vykonať všetky úkony spojené s registráciou bezodplatného prevodu CP 
podľa tejto Zmluvy osobne.  

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6.2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stanú v dôsledku zmien v legislatíve 
Slovenskej republiky alebo z iných dôvodov neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. 

6.3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

6.4. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 
pričom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na 
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

6.5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy obdržia 
Prevodca a RMSM po 1 (jednom) rovnopise.  

6.6. Zmluva je platná a účinná okamihom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. 

6.7. V prípade, že Prevodca nebude mať po realizácií bezodplatného prevodu cenných papierov 
špecifikovaných v bode 2.1. Zmluvy na svojom majetkovom účte už žiadne iné cenné 
papiere, RMSM majetkový účet Prevodcu automaticky zruší. 

 

 

V Bratislave, dňa : V Bratislave dňa :  

 
za Nadobúdateľa za Prevodcu 
RM – S Depozit, s.r.o. 

 ______________________   ________________________  
    
na základe plnomocenstva 
 
 


