DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE
č. 35748-2009
uzavretá medzi
veriteľom:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
zástupcovia oprávnení konať na základe poverenia zo dňa 25.05.2009:
Mgr. Vlastimil Podoba, zamestnanec banky a
Ing. Radovan Krajíček, zamestnanec banky
IČO: 00 682 420
IČ DPH: SK2020804478
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B
a
dlžníkom:
názov obce:
sídlo:
IČO:
oprávnený konať:

Obec Ľubotín
Na rovni č. 302/12, 065 41 Ľubotín
00 330 035
Ing. Jozef Havrila, starosta obce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „veriteľ“), a Obec Ľubotín (ďalej len
„dlžník“), uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov túto
dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke:

Článok I.
1.1.

V zmysle tejto dohody dlžník v y h l a s u j e, ž e o d o v z d a l veriteľovi vlastnú
blankozmenku, vystavenú v Prešove "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami,
splatnú v (platobné miesto) Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské
nivy 43, 825 01 Bratislava, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti
a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy.

Článok II.
2.1.

Vyššie uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči
dlžníkovi, vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 35748-2009 uzavretej medzi dlžníkom
a veriteľom dňa .......... 2009 (ďalej len „úverová zmluva“) vo výške 287.730,- Eur,
vrátane príslušenstva.
Článok III.

3.1.

Dlžník zároveň s odovzdaním blankozmenky udeľuje veriteľovi vyplňovacie právo
k blankozmenke.

3.2.

Obsahom vyplňovacieho práva k blankozmenke je dohoda medzi veriteľom
a dlžníkom o tom, že dlžník súhlasí s tým, že v prípade, ak nesplní riadne a včas
niektorý zo svojich záväzkov, alebo čo i len ich časť, vyplývajúcich mu z úverovej
zmluvy uvedenej v článku II., je veriteľ oprávnený doplniť blankozmenku o dátum jej
splatnosti a o zmenkovú sumu zodpovedajúcu výške záväzkov dlžníka voči veriteľovi,
t. j. tak, aby uspokojila celú pohľadávku veriteľa, vzniknutú na základe citovanej
úverovej zmluvy ku dňu, ktorý uvedie na blankozmenke ako deň jej splatnosti, čím sa
blankozmenka stane platnou zmenkou. Takúto zmenku je veriteľ oprávnený použiť na
uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Dlžník súhlasí s uvedeným postupom
aj v prípade, keď veriteľovi vznikne právo žiadať vrátenie poskytnutého úveru pred
dohodnutou lehotou splatnosti.
Článok IV.

4.1.

Veriteľ je povinný starať sa o blankozmenku s najlepšou vierou a odbornou
starostlivosťou.
Článok V.

5.1.

V prípade riadneho zániku záväzkov dlžníka vyplývajúcich z úverovej zmluvy,
uvedenej v článku II., veriteľ písomne vyzve dlžníka, aby si nedoplnenú a nepoužitú
blankozmenku do 30 kalendárnych dní od termínu vyzvania veriteľom vyzdvihol. Ak
nebude do 30 kalendárnych dní od dátumu vyzvania veriteľom blankozmenka
vyzdvihnutá, je veriteľ povinný blankozmenku znehodnotiť.
Článok VI.

6.1.

Zmeny a doplnky dohody môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody veriteľa a dlžníka.

6.2.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu veriteľom a dlžníkom.

6.3.

Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre veriteľa
a jeden rovnopis pre dlžníka.
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6.4.

Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
Zúčastnené strany vyhlasujú, že túto dohodu podpisujú oprávnené osoby.

V Bratislave, dňa .......... 2009

V Prešove, dňa .......... 2009

Za veriteľa:

Za dlžníka:

..................................................
Mgr. Vlastimil Podoba

.............................................
Ing. Jozef Havrila

zamestnanec banky oprávnený
konať na základe poverenia

starosta obce

..................................................
Ing. Radovan Krajíček
zamestnanec banky oprávnený
konať na základe poverenia

Totožnosť dlžníka overil /a/ : ........................................ dňa .......... 2009
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