
Dohoda a vyplňoi-acompráve k blankoznieiikeč. 507/2022/D

Dohoda o vyplňovacom právc k Mankozmenke c. 507/2022/D

uzavretá med2á stranami:

ObecBusince. lČO: 00319236, Železničná 4/320, 991 22 Busince (ďalej len Dlžník)

\^eobecná úverová banka. a.s.. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320
155, zapísaná v obchodnomregistri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vtoäca c. : 341/B (ďalej len Veriteľ).

1. DEFINÍCIE

Ak nie je medzi Verilerom a Dlzníkom výslovne dohodnuté mak, nasledujúce pojmy uvedené s veľkým
písmenom budú mať v tejto dohode o vyplftovacom prave k blankoanenke (ďälej len Dohoda) niSie uvedeiiý
vyznam:

BIankozmenka znamená nevyplnenú vlastnú znienku vystavenú Dlžnikom na rad Verileľa, riadne podpísanú a
datovanú DIžníkom najneskôr dňom tejto Dohody, splatnú v Bratislave u \^eobecnej úverovej bank}'. a.s-
IČO: 31 320 155, s doložtoou "bez protestu", bezuvedenia zmenkovej surm', meny a dátumu splatnosti.

Zabezpečená pobľ'ad&vh. a znamená nárok Veriteľa na riadne a včasné sptaenie všetlwch Zabezpečeuých
2áväzkov.

Zabezpečené záväzky znamenajú väetky súcasné a budúce záväzfa' Dläiika voci VeriteFovi ta) podľa Zmluvy
alebo iného s ňou súvisiaceho dokumentii, (b) na základe náinku zbezdôvodného obohatenia alebo nároku. ktorv'
iTuž; vzniknuť následkom alebo v súvislosti s tým, že akvkoľvek záväzok uvedenv v bode (a) vyšsie sa stane
nevykonaternym alebo 2anikne inak ako splnenim (t.j. napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatnvm
určenun jeho neplatnosti), a (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akvkoľvek
pravny úkon v súvislosti so záväzkoni uvedenvmv bodoch (a) alebo (b) vyššie napadnutv ako odporovateľiiý
piávny úkun v súvislosti s konkurznýmkonanim, reätmkturalizaôným konanim alebo inak.

Zmlura znamená Zmluvu o temiínovanom úvere ô. 418/2022/UZ uzavretú medá VeriteFom a DIzníkom. v
zneni väetlc^chjej neskorsich zinien a dodatkov, vrátanenovácií.

Zmenka aiamená zmenku, ktora vznikla z Blankoanenky doplnenim mienkovej suim', meny a dátumu
splalnosli.

2. BLANKOZMENKA

2. 1 Dläiík vyhlasuje a potvrdzuje. že na uľahĎenie vymáhania ZabezpeÍeiiej pohradávky odovzdal
VeriteFovi Blankozmenku.

2.2 Dlžnik neodvulateľne udeľuje Veriteľovi bezpodmienečné právo vyptnit' Blankozmenku spôsobom
uvedenýmv Dohode.

3. UPLATNENIE PEIÁVA

3. 1 Dläiík súhlasí a potvrdzuje, že právo vyplniť Blankozmenku môže VeriteF vykonať ak Dläiik nesplní
ktorókoľvek ŕasť Zabezpečenej pohFadávky riadne a včas. Po loin, čo sa tak stane môže Veriteľ
kedykoFvek podľa svojhu vlastného uváženia vyplniť Blankozmenku tak, &: (a) ako zmenkovú sumu
uvedie sumu, ktorá podľa Veriteľa predstavuje celkovú ciastku Zabeqsecených záväzkov v čase
splatiiosti Blankozmenk\-, (b) ako nienu uvedie menu, v klorej je denominovaná suma urcená pudľa
predchádzajúceho bodu (a), a (c) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskoreí než deň, v
ktoiv Dläiík nesphiil kturúkoľvek casť Zabezpeôenej pohfadávlw.

3.2 Dläiík súhlasí, že uvedenie znienkovej sumy a meny Veriteľom pri vyplneiii Blankozmeiiky považuje a
bude považuvať za konecné, nespomé a pre Dlžnika záväzné s výninAou pripadu, ak by na sti-ane
VeriteFa doäloksgavnému omylu.
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3.3 Po vyplnení Blankozmenk)' Veriteľ môže podľa svojho vlastného uváäenia (a) domáhať sa plnenia ZD
Zmenkv' žalobou, alebo (b) previesť vyplnenú Blankozinenku ako Zmenku a previesť vsetk>' jeho práva
ZD Zmluvy a s ňou súvisiacich dukumentov (vrátane tejto Dohody) na akúkoľvektretiu osobu.

3.4 Ak sa Veriter domáha ptnenia zo Znienky zalobou, môže nezávisle na lom (a) Dlžníka žalovať o
zaplatenie akvchtorvek čiastok dlžných na 2áklade Zmluvy, a (b) uplatniť prävo z akéhokoľvek
zabeq>ečenia ci notárskej zapisnice, ktoré mu v súvislosti so Zmluvou boli poslytnuté. Toto platiaždo
úplného uspokojenia všetkvch Zabezpečených záväzkov a Dlžnik súhlasi, že nevznesie námietku
súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.

4. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

Dlžnik sa zaväzuje na svoje vlastné iiaklady

(a) uskutočniť kažáý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktoró Veritef bude podFa vlastného
uváženia vyžadovať na vznik, trvanie alebo ochranu akéhokolvek svojho präva vyplývajúceho
podFa alebo v súvislosti s touto Dohodou;

(b) podpísať akékorvek znduvy a uskutoCniť akékoľvek ostatné úkony, o ktoiych Veriteľ
rozhodne, že sú potrebné alebo ä'aduce na platnosť a úcinnosť tejto Dohody alebo
Biankozmenln' alebo pi -e výkon akýkoFvek prava Veriteľa podľa tejto Dohody .

5. ODOVZDANIE/ZNIČENIE ZMENKY

Po tom, čo všette Zabezpeíené závä2k>' budú v cetom rozsahu splnené, ak VeriteF pred tvm nepreviedol
vyplnenú Blankozmenku na tretiu osobu, Veriteľje opravnenv najskôr po 30dňoch od zániku Zabezpečenvch
záväzkov Blankozmenku zniciť. V pn'pade, že Dlžník výslovne poäada o vrátenie nepouätej Biankozmenkv',
môže siju osobne preváať u VeriteFa, tovšaknajneskôrdo30dníod 2äniku Zabezpečenvch zäväzkov.

6. ROZHODNÉ PRÁVO A RffiSENIE SPOROV, OSOBNÉ UDAJE KONAJUCEJ OSOBY

6. 1 Táto Dohoda sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej repubUk>' s tvm, že VeriteF a Dlžniksa dohodli,
fe pouätie akéhokoFvek ustanoveiiia ktoréhokoľvek pravneho predpisu Stovenskej republik}', ktoré nie
je kogentné, je vvslovne vylúôené v rozsahu, v ktorombyjeho použitie mohlo meniťfĎiužúplnealebo
čiasločne) výaiam, účel alebo hiterpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia lejto Dohody. Pre odstranenie
pochybností, VeriteF má zachované všetk>' ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

6.2 AkýkoFv'ek spor, nárok alebo ro2por vzniknutý zo Zmenkv', z tejto Dohody alebo v súvislosli s ňou
(vrátane všetkvch otázok tvkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) je mozné riešiť aj
v rozhodcovskom konaní alebo invm mimosúdnym riešením sporov, pokiaľ sa anluvné strany tak
vvslovne dohodnú, to všetko v súlade s osobitnvmi predpisi-ni, upravujúcimi rozhodcovské riešenie
sporov alebo iné mimosúdne riešenie takýchto sporov - napr. zákon 244/2(K)2 Z. z. o roAodcovskom
konani v znení neskoräich predpisov, zákon C. 420/2004 Z. z. o niediácii aodoplneni' nieklorvch
zákonov v zneni neskoräíchpredpisov.

6, 3 Osobné údaje osôb konajúcich pri uzavretí tejto Dohody k blankozmenke alebo v súvislosti s ňou,
môžu byť z dôvodu riadenia rizík konsolidovaného celku spoločne so zmluvnou dokumentáciou
posk\'lnuté invm subjeklom v rámci skupiny/konsolidovaného celku ISP Group. Viac infonmcii o
spracúvaníosobnvtíh údajov na vvw\v. vub. sk.
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Dlžník:
s

Dňa:

Obchodné meno/Ná2Dv: Obec Bušince

Meno: Ing. Zoltán Végh
Funkcia/Oprávnenie: starosta '

Padpis: ,-

r- ;
\

Veriteľ: " __

Dňa: ..Í:....... ". :.... ;.."" "^/

^eobecná úverová banka. a.s.

Meno: Ing. Branislav Svitáô

Funkcia/Opravnenie: mana&r klientskych vzťahov (na základe plnoiTiocenstva2B dňa 03.01^022)

Podpis:

Mena: Ing. Monika Boháčik
Funkcia/Opravnenie: manažér klientstych vzfahov seniorfnazáklade plnoinocenstvazodňa 03.01 ̂022)

Podpis: <?

t^............,

<Wpfs ̂  epfävnen^ toi..
^gve^zanestnanec

/ ^.-................'"-.'."......... 1^^,. -.

/
l^
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