TYP E
ZMLUVA O DAROVANÍ CENNÝCH PAPIEROV
(fyzická osoba – PÄŤ ISIN)

Číslo zmluvy:.
** r r r r m m d d

- Číslo majetkového účtu

1. Zmluvné strany
Prevodca / dedič (darca):
Meno, Priezvisko, Titul:*
Adresa trvalého bydliska:*
ulica, číslo, PSČ, mesto
Druh dokladu totožnosti:*
Pôvod dokladu totožnosti:*
Email:
Korešpondenčná adresa
(vypĺňate, keď nie je totožná

** uveďte dátum podpisu zmluvy
* povinné údaje
Rodné číslo:*
Číslo dokladu totožnosti:*
Platnosť dokladu totožnosti:*
Telefón:*

s adresou trvalého pobytu)

(ďalej aj ako „prevodca“)
Nadobúdateľ (obdarovaný):
DLHOPIS CP, s.r.o.
48107344
Obchodné meno:
IČO:
Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01
Sídlo:
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 103687/B
Zápis v registri:
(ďalej aj ako „nadobúdateľ“)
2. Preambula
Nadobúdateľ a prevodca uzatvárajú medzi sebou Zmluvu o darovaní cenných papierov (ďalej ako „zmluva“) v zmysle
ustanovenia § 30 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako ,,zákon o cenných papieroch“) v spojení s ustanovením § 628 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Predmet zmluvy
3.1 Prevodca prevádza bezodplatne na nadobúdateľa a nadobúdateľ bezodplatne prijíma do svojho vlastníctva tieto
zaknihované cenné papiere (ďalej aj ako ,,CP“) podľa nasledovnej špecifikácie:

Por. číslo 1
Por. číslo 2
Por. číslo 3
Por. číslo 4
Por. číslo 5

ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:

Druh CP:
Druh CP:
Druh CP:
Druh CP:
Druh CP:

Počet:
Počet:
Počet:
Počet:
Počet:

3.2 Prevodca záväzne prehlasuje, že je majiteľom CP špecifikovaných v bode 3.1 tejto zmluvy a tieto CP sú evidované
na účte majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „majetkový účet“) vedenom v evidencii:
X

Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava (ďalej len „CDCP“)
Majetkový účet Prevodcu/ poručiteľa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.3 Prevodca záväzne prehlasuje, že má ku dňu podpisu zmluvy zaplatené všetky poplatky spojené s evidenciou CP
podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. ako aj iné náklady, na zaplatenie ktorých je prevodca povinný do dňa
registrácie prevodu CP na nadobúdateľa..
3.4 V prípade, ak predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú CP, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
a túto zmluvu podpisuje len jeden z manželov, prehlasuje ten z manželov, ktorý túto zmluvu podpisuje ako darca,
že disponuje súhlasom druhého manžela alebo splnomocnením od druhého manžela oprávňujúcim ho CP, ktoré
sú predmetom tejto zmluvy previesť bezodplatne na nadobúdateľa, inak zodpovedá prevodca za škodu, ktorú tým
spôsobí nadobúdateľovi.
3.5 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, a tieto
CP sú ešte vedené na majetkovom účte poručiteľa, zaväzuje sa nadobúdateľ alebo ním splnomocnený obchodník
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s cennými papiermi spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO:
35695820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1129/B (ďalej aj
ako ,,DLHOPIS“) na základe udelenej písomnej plnej moci, ktorá je povinnou prílohou tejto zmluvy zabezpečiť
v mene prevodcu všetky úkony spojené s prevodom CP z majetkového účtu poručiteľa na majetkový účet
nadobúdateľa, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a) CP sa nachádzajú na účte poručiteľa vedeného v CDCP a sú voľné,
b) prevodca predloží nadobúdateľovi originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu osvedčenia o dedičstve
s vyznačenou doložkou právoplatnosti, z ktorého bude vyplývať, že prevodca je výlučným vlastníkom CP
špecifikovaných v bode 3.1 a dedí cenné papiere v celosti,
c) prevodca udelí spoločnosti DLHOPIS písomnú plnú moc na všetky úkony spojené s prevodom CP z účtu
poručiteľa vedeného v CDCP na účet nadobúdateľa,
d) prevodca má zaplatené poplatky spojené s evidenciou CP v CDCP, ako aj iné náklady, na zaplatenie, ktorých
je prevodca povinný do dňa registrácie prevodu CP na nadobúdateľa.
4. Osobitné ustanovenia
4.1.

4.2.

4.3.

Prevodca sa zaväzuje predtým, ako ním podpísanú túto zmluvu doručí nadobúdateľovi, najneskôr však do 7 dní
od momentu podpisu zmluvy prevodcom, uhradiť spoločnosti DLHOPIS ako obchodníkovi s cennými papiermi,
ktorý pre nadobúdateľa aj prevodcu bude zabezpečovať prevody CP podľa tejto zmluvy v evidencii
zaknihovaných cenných papierov všetky poplatky spojené s registráciou prevodu CP, ako aj všetky náklady,
ktoré DLHOPISU vzniknú v súvislosti s prevodom CP podľa tejto zmluvy. Výška týchto poplatkov a nákladov sa
dohodou strán stanovuje na paušálnu sumu vo výške 89,- EUR vrátane DPH (slovom osemdesiatdeväť eur).
Prevodca sa zaväzuje zaplatiť túto sumu pred podpisom tejto zmluvy na bankový účet DLHOPISU. Číslo účtu:
633 494 0112/0200 IBAN: SK62 0200 0000 0063 3494 0112 BIC: SUBASKBX pričom ako variabilný symbol
uvedie prevodca svoj dátum narodenia (DeňMesiacRok) a v prípade dedičstva prevodca uvedie dátum
narodenia poručiteľa. Do poznámky prevodca uvedie svoje meno a priezvisko a v prípade dedičstva prevodca
uvedie meno a priezvisko poručiteľa. Fotokópiu dokladu o úhrade poplatku (vkladový lístok potvrdený
bankou, ústrižok poštového poukazu na účet, bankový výpis a pod.) je povinný prevodca priložiť k tejto
zmluve. V prípade, ak prevodca podpisuje túto zmluvu priamo v sídle spoločnosti nadobúdateľa, je prevodca
povinný uvedený poplatok uhradiť na vyššie uvedený bankový účet najneskôr do 7 dní od momentu podpisu
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ alebo DLHOPIS ako nadobúdateľom splnomocnená osoba
do zaplatenia uvedenej paušálnej sumy vo výške 89,- EUR vrátane DPH (slovom osemdesiatdeväť eur) na vyššie
uvedený bankový účet DLHOPISU nie je povinný podať príkaz na registráciu prevodu.
Nadobúdateľ sa zaväzuje vykonávať všetky úkony súvisiace s prevodom CP, podať príkaz na registráciu prevodu
a uplatňovať všetky práva spojené s CP nadobúdanými na základe tejto zmluvy, za predpokladu, že sú splnené
všetky povinnosti zo strany prevodcu vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.
Prevodca podpisom tejto zmluvu udeľuje a súčasne udelením osobitného písomného plnomocenstva udeľuje
DLHOPISU oprávnenie na vykonanie registrácie na jeho majetkovom účte/ majetkovom účte poručiteľa na
obdobie nevyhnuté na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s prevodom CP na nadobúdateľa.

5. Prevod CP
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

V prípade, ak má prevodca vedený účet majiteľa cenných papierov v CDCP alebo sa jedná o prevod z účtu
poručiteľa vedeného v CDCP, k prevodu CP na nadobúdateľa dôjde registráciou prevodu vykonanou v evidencii
CP, ktorú vedie CDCP, na základe príkazov na registráciu prevodu daných prevodcom aj nadobúdateľom.
Prevodca aj nadobúdateľ podajú príkazy na registráciu prevodu CP prostredníctvom člena CDCP - spoločnosti
DLHOPIS. Zmluvné strany sa dohodli, že podanie príkazu na registráciu prevodu CP podajú prevodca
a nadobúdateľ ,odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 12 kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa na prevod
vyžaduje udelenie súhlasu súdu, príp. vykonanie iného konania, ktoré bráni prevodu CP, lehota na podanie
príkazu na registráciu prevodu CP sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov po právoplatnom skončení
príslušného konania.
Prevodca záväzne prehlasuje, že na vyššie špecifikovaných CP nie je zaregistrované žiadne pozastavenie práva
nakladať s CP, CP nie sú zaťažené žiadnym zmluvným alebo zákonným záložným právom a CP nie sú zaťažené
žiadnymi ďalšími právami tretích osôb zapísanými alebo nezapísanými v evidencii cenných papierov alebo v
inom registri.
Prevodca záväzne prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy zabezpečil zosúladenie svojich osobných
údajov s evidenciou v CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP..
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.
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5.5.

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.

6. Záverečné ustanovenia
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

Zmluvné strany sa dohodli, že registrácia prevodu CP špecifikovaných v bode 3.1. musí byť uskutočnená
najneskôr do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. . V prípade, ak sa na prevod vyžaduje
udelenie súhlasu súdu, príp. vykonanie iného konania, ktoré bráni prevodu CP, lehota na podanie príkazu na
registráciu prevodu CP sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov po právoplatnom skončení príslušného
konania.
V prípade, ak nebude v lehote stanovenej v bode 6.1 uskutočnený prevod žiadneho CP z celkového počtu CP
špecifikovaných v článku 3.1. zmluvy, zmluva zanikne v celom rozsahu uplynutím tejto lehoty podľa bodu 6.1
zmluvy.
V prípade, ak bude v lehote stanovenej v bode 6.1 uskutočnený prevod len určitého počtu CP špecifikovaných v
článku 3.1. zmluvy, zmluva zanikne uplynutím tejto lehoty podľa bodu 6.1 zmluvy vo vzťahu k tým CP, ktoré
neboli prevedené a vo vzťahu k tým CP, ktoré boli prevedené zostáva zmluva v platnosti.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak prevodca nevyplní povinné údaje zmluvy, neuhradí poplatky a náklady
spojené s prevodom CP podľa bodu 4.1. tejto zmluvy, nepriloží k zmluve niektorú z povinných príloh, ktoré
predstavujú jej neoddeliteľnú časť, alebo nedoloží potrebné doklady nevyhnutné k prevodu CP s obmedzenou
prevoditeľnosťou, a to ani dodatočne na základe písomnej výzvy nadobúdateľa s určením primeranej lehoty nie
kratšej ako 14 dní, je nadobúdateľ oprávnený uplynutím tejto lehoty odstúpiť od tejto zmluvy.
V prípade, ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení prevodcu uvedených v bode 5.2 tejto zmluvy je
v akomkoľvek smere nepravdivé alebo prevodca nesplnil svoju povinnosť podľa bodu 5.3 tejto zmluvy,
nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Odstúpením od zmluvy táto zaniká ku dňu odstúpenia, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko to, čo
na základe nej nadobudli od druhej strany s výnimkou paušálneho poplatku zaplateného podľa bodu 4.1 tejto
zmluvy, ktorý sa prevodcovi nevracia a tento ostáva spoločnosti DLHOPIS ako paušalizovaná náhrada na
úhradu výdavkov, ktoré DLHOPIS vynaložil v súvislosti s prevodom CP do dňa odstúpenia od tejto zmluvy, bez
ohľadu na výšku týchto výdavkov. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok nadobúdateľa na úhradu škody,
ktorá mu vznikla v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy, ak táto je v celom rozsahu krytá paušálnym
poplatkom zaplateným prevodcom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy
Akákoľvek korešpondencia podľa tejto zmluvy, najmä nie však výlučne odstúpenie od zmluvy sa považuje za
účinne doručenú aj v prípade odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou ktorej je určená, pričom zásielka sa
bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doručenie považovať za
účinné aj v prípade, ak zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná túto neprevezme z dôvodu neaktuálnosti
adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia zásielky nastanú v danom prípade dňom
vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi zásielky, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel
Právne vzťahy zmluvných strán založené zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
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.
Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví
zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej
adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesplnenia
oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky s tým spojené osoba, ktorá si nesplnila
svoju oznamovaciu povinnosť.
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.
Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, pričom po podpise zmluvy obdržia prevodca, nadobúdateľ a
DLHOPIS po 1 (jednom) rovnopise.
Zmluva je platná a účinná okamihom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.

7. Prílohy:
Zmluva obsahuje nasledovné prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou časťou:
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1) Plná moc na všetky právne úkony potrebné k prevodu cenných papierov (1 rovnopis s úradne overeným podpisom)
2) Stavový výpis z majetkového účtu nie starší ako 36 mesiacov(v prípade dedičstva čitateľný stavový výpis
z majetkového účtu poručiteľa bez obmedzenia)
3) Doklad o úhrade (vkladový lístok potvrdený bankou, ústrižok poštového poukazu na účet, bankový výpis a
pod.)
4) Fotokópia občianskeho preukazu
5) Iné

Miesto prijatia:
Dátum prijatia:

Miesto a dátum podpisu:

Za nadobúdateľa:

Za prevodcu:

DLHOPIS, o.c.p., a.s.
na základe udelenej plnej moci

Meno a priezvisko
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