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Dohoda o vyplňovacom

Dohoda o vyplňovacom

práve k blankozmenke

práve k blankozmenke

Č.

100012012/0

č. l000/2012/D

uzavretá medzi stranami:
Obec Malá Mača, IČO: 37842358, so sídlom: Hlavná

Č.

127/46,92521

Malá Mača (ďalej len Dlžník)

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy l, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320
155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len
Veriteľ).
1.

DEFINÍCIE

Ak nie je medzi Veritel'om a Dlžníkom výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s vel'kým
písmenom budú mať v tejto dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke (ďalej len Dohoda) nižšie uvedený
význam:
Blankozmenka
znamená nevyplnenú vlastnú zmenku vystavenú Dlžníkom na rad Veritel'a, riadne podpísanú a
datovanú Dlžníkom najneskôr dňom tejto Dohody, splatnú v Bratislave u Všeobecnej úverovej banky, a.s.,
IČO: 31 320 155, s doložkou "bez protestu", bez uvedenia zmenkovej sumy, meny a dátumu splatnosti.
Zabezpečená
záväzkov.

pohľadávka

znamená

nárok Veritel'a

na riadne a včasné splnenie

všetkých

Zabezpečených

Zabezpečené záväzky znamenajú všetky súčasné a budúce záväzky Dlžníka voči Veritel'ovi (a) podl'a Zmluvy
alebo iného s ňou súvisiaceho dokumentu, (b) na základe nároku z bezdôvodného obohatenia alebo nároku, ktorý
môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkol'vek záväzok uvedený v bode (a) vyššie sa stane
nevykonatel'ným alebo zanikne inak ako splnením (t.j. napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným
určením jeho neplatnosti), a (c) na základe akéhokol'vek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkol'vek
právny úkon v súvislosti so záväzkom uvedeným v bodoch (a) alebo (b) vyššie napadnutý ako odporovatel'ný
právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizačným konaním alebo inak.
Zmluva znamená zmluvu o termínovanom úvere Č. 506/2012/UZ
znení všetkých jej budúcich zmien a dodatkov, vrátane novácií.
Zmenka znamená
splatnosti.

zmenku,

ktorá vznikla

z Blankozmenky

uzavretú medzi Veritel'om

doplnením

zmenkovej

a Dlžníkom, v

sumy, meny a dátumu

2.

BLANKOZMENKA

2.1

Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje,
Veritel'ovi Blankozmenku.

2.2

Dlžník neodvolatel'ne
uvedeným v Dohode.

3.

UPLATNENIE

3.1

Dlžník súhlasí a potvrdzuje, že právo vyplniť Blankozmenku môže Veritel' vykonať ak Dlžník nesplní
ktorúkol'vek časť Zabezpečenej
pohl'adávky riadne a včas. Po tom, čo sa tak stane môže Veri tel'
kedykol'vek podl'a svojho vlastného uváženia vyplniť Blankozmenku tak, že: (a) ako zmenkovú sumu
uvedie sumu, ktorá podl'a Veritel'a predstavuje celkovú čiastku Zabezpečených
záväzkov v čase
splatnosti Blankozmenky, (b) ako menu uvedie menu, v ktorej je denominovaná suma určená podľa
predchádzajúceho bodu (a), a (c) ako dátum splatnosti uvedie akýkol'vek dátum neskorší než deň, v
ktorý Dlžník nesplnil ktorúkoľvek časť Zabezpečenej pohl'adávky.

3.2

Dlžník súhlasí, že uvedenie zmenkovej sumy a meny Veritel'om pri vyplnení Blankozmenky považuje a
bude považovať za konečné, nesporné a pre Dlžníka záväzné s výnimkou prípadu, ak by na strane
Veritel'a došlo k zjavnému omylu.

že na ul'ahčenie

udel'uje Veritel'ovi

vymáhania

bezpodmienečné

Zabezpečenej

pohl'adávky

právo vyplniť Blankozmenku

odovzdal

spôsobom

PRÁVA
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3.3

Po vyplnení Blankozmenky Veriteľ môže podľa svojho vlastného uváženia (a) požiadať o vydanie
zmenkového platobného rozkazu na zaplatenie zmenkovej sumy uvedenej Veriteľom alebo domáhať sa
plnenia zo Zmenky podľa odseku 6.2, alebo (b) previesť vyplnenú Blankozmenku ako Zmenku
a previesť všetky jeho práva zo Zmluvy a s ňou súvisiacich dokumentov (vrátane tejto Dohody) na
akúkoľvek tretiu osobu.

3.4

Ak Veriteľ požiadal o vydanie zmenkového platobného rozkazu, môže nezávisle na tom (a) Dlžníka
žalovať o zaplatenie akýchkoľvek čiastok dlžných na základe Zmluvy, a (b) uplatniť právo z
akéhokoľvek zabezpečenia či notárskej zápisnice, ktoré mu v súvislosti so Zmluvou boli poskytnuté.
Toto platí až do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov a Dlžník súhlasí, že nevznesie
námietku súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.

4.

ĎALŠIE UBEZPEČENIA

Dlžník sa zaväzuje na svoje vlastné náklady

5.

(a)

uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú Veriteľ bude podľa vlastného
uváženia vyžadovať na vznik, trvanie alebo ochranu akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho
podľa alebo v súvislosti s touto Dohodou;

(b)

podpísať akékoľvek zmluvy a uskutočniť akékoľvek ostatné úkony, o ktorých Veriteľ
rozhodne, že sú potrebné alebo žiaduce na platnosť a účinnosť tejto Dohody alebo
Blankozmenky alebo pre výkon akýkoľvek práva Veriteľa podľa tejto Dohody.

ODOVZDANIE/ZNIČENIE

ZMENKY

Po tom, čo všetky Zabezpečené záväzky budú v celom rozsahu splnené, ak Veriteľ pred tým nepreviedol
vyplnenú Blankozmenku na tretiu osobu, Veriteľ je oprávnený najskôr po 30 dňoch od zániku Zabezpečených
záväzkov Blankozmenku zničiť. V prípade, že Dlžník výslovne požiada o vrátenie nepoužitej Blankozmenky,
môže si ju osobne prevziať u Veriteľa, to však najneskôr do 30 dní od zániku Zabezpečených záväzkov.
6.

ROZHODNÉ

PRÁ VO A RIEŠENIE

SPOROV

6.1

Táto Dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Veriteľ a Dlžník sa dohodli,
že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie
je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo
čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody. Pre odstránenie
pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

6.2

S výnimkou uvedenou v článku 6.3 nižšie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo Zmenky,
z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti
alebo ukončenia) rozhodne Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie.

6.3

Ak Veriteľ vzhľadom k predmetu sporu dospeje k záveru, že podá návrh na vydanie zmenkového
platobného rozkazu, namiesto Stáleho rozhodcovského súdu môže podať návrh na súd príslušný na
vydanie zmenkové ho platobného rozkazu podľa osobitných právnych predpisov, ktorý sa v tomto
rozsahu považuje za orgán príslušný na riešenie sporu namiesto Stáleho rozhodcovského
súdu
Slovenskej bankovej asociácie.
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Dlžník:
v

Dna:

8. JÚN 2012
.

Obchodné meno/Názov:

Obec Malá Mača

Meno: Ing. František Hontvári
Funkcia/oprávnenie:,iarosta
obce
Podpis:

Veriteľ:
Dňa:

/L,
a JÚN 2012 .

Všeobecná úverová banka, a.s.
Meno: Ing. Terézia Kurucová
Funkcia/Oprávnenie:
manažér klientskych vzťahov senior pobočky Galanta, Firemné obchodné centrum Nové
Zámky na základe plnomocenstva zo dňa O l.06.20 12
Podpis:

~~
~
........................

)

..

J

Meno: Ing. Mária Kyseľová
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov
na základe plnomocenstva zo dňa 0l.06.2012
Podpis:

../J:-.~~
..y ;

pobočky Galanta, Firemné obchodné centrum Nové Zámky

.
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