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t. ZMLUVNÉsrnnĺtv
í.í. Vystavitel' zmenky:
Názov: Mesto Šaľa
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 šal'a 1
lČo: oo 306 185
Podl'a: zoznamu obcÍ (nariadeĽ-!ídy qR 

-cj 
2ĺ911996 z. z.; lČo na základe potvrdenia__opiidéléňT-|ďéiliÍikečl'ehoôÍSlavfilanéhostatIstic -

organizácií vedenom Statistickým úradom SR),
V mene ktorého koná: Mgr. Jozef Belicý, primátor, rodné číslo: 67031gft 039
Udaje pre doručovanie a koňunikáciu: Nám. Sv. Trojice z, Šaľa PSČ:927 15

a
ĺ.2. Veritel':
Unicrcdit Bank Czech Republic and Slovakia' a.s., Želetavská 1525t1, 14o 92 Praha 4 - Michle, Česká
republika, lČ: 649 48242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestshl'm súdom v Prahe pod sp. značkou B
3608,
organizačná zloŽka
UniCrcdit Bank Czech Republic and Slovakia' a.s.' pobočka zahraničnej banky, Sancová 1/A' 813 33
Bratislava' Slovenská republika, lČo: +z 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným sÚdom
Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka číslo: 2310/B (d'alej len ,,veritel'")
obchodné miesto veritel'a: Hlavná 5599/38, Dunajská Streda PSČ: 929 01

č' tel"' +421 31 5905523 fax: +421 31 5905520

tt. UvoDNÉ yYHLASENA
2.í. Veriteľ je ako banka Účastníkom zmluvy o úvere, na základe ktorejje zaviazaný v prospech vystavitel'a zmenky
(ďalej aj len ,,vystavlte!"') ako dlŽníka (klienta banky) dočasne poskytnÚť peňaŽné prostriedky do určitej sumy (úver)
a vystavitel' je ako dlŽník zaviazaný poskyhuté peňaŽné prostriedky vÉtiť a zaplatiť úrolĺy a dojednané poplatky a
náhrady. Zmluva o Úvere je uzavretá dňa 03.12.2021, u veritel'a pod číslom 000673/CORP12021.
2.2.Záväzkom dlŽníka (klienta) podl'a zmluvy o úvere ako je táto zmluva vymedzená v tejto dohode vyššie (ďalej
aj len,,zabezpe če ná zm l u va " ), sa rozu mej ú záv äzky :
2.2.'l' na vrátenie peňaŽných prostriedkov poskytnutých veritelbm v prospech dlŽníka (istina Úveru) do sumy
=370000,- EUR; slovom: =tristosedemdesiattisíc eur, ako aj na zaplatenie úrokov a úrokov zomeškania a na
zaplatenie dojednaných poplatkov, prĺpadne iných dlŽných sÚm podl'a zabezpečenej zmluvy, vÉtane prĺpadu
predčasnej splatnosti istiny z dÔvodov uvedených v zabezpečenej zmluve, ako aj pri odstúpení od zabezpečenej
zmluvy alebo jej vypovedanÍ alebo vypovedaní poskytnutia Úveru alebo jeho časti, a to záväzky, ktoré v čase
podpisu tejto dohody uŽ boli vzniknuté alebo ktoré ešte len vzniknú v budÚcnosti alebo ktoých vznik závisí od
splnenia podmienky, a to aj v prÍpade zmeny zabezpečenej zmluvy, najmä pri predíŽení splahosti záväzku, ako aj
v prípade akejkolVek zm eny záväzkového vzťahu medzi verĺteľom a vystaviteľom alebo nahradenia záväzku novým
záväzkom, alebo
2.2.2.nauydanie istiny Úveru ako bezdôvodného obohatenĺa, najmä v prĺpade zrušenia zabezpečenej zmluvy alebo
v prípade jej neplatnosti a na vydanie úŽitkov z predmettl bezdÔvodného obohatenia vo ýške úrokov a úrokov
z omeškania určených podla odseku 2.2.1., a?a aj
2.2.3. na náhradu nákladov účelne vynaloŽených na uplatnenie práv veritelä zo zabezpeč.enej zmluvy a v súvislosti
s ňou, prípadne
2.2.4. na náhradu škody spôsobenej veritel'ovi porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu zaloŽeného
zabezpečenou zmluvou alebo touto dohodou, pokial'táto škoda nie je krytá záväzkami uvedenými vyššie.
2.3. Pohl'adávkou veriteľa je jeho právo poŽadovať od vystaviteľa splnenie jeho záväzku.
2.4. Učastníci sa dohodli, Že pre uÉenie existencie a Vyšky pohľadávky veriteľa a záväzku dlŽníka sú rozhodujúce
účtovné záznamy veritel'a a výpisy z nich' pokiaľsa nepreukáŽe iné.

tII. ZAKLADNÉ DaJEDNANA
3.1. Na zabezpečenie záväzku vystaviteľa ako dlŽníka (dalej len ,,zabezpečený záväzok") a pohľadávky veritelä
(d'alej len ,,zabezpečená pohľadávka") ako sÚ určené v Úvodných ustanoveniach tejto dohody, vystavitel'vystavil
zmenku popísanÚ v tejto dohode a veritel'ovi ako prvému majitelbvi (remitentovi) vydáva tÚto zmenku, ktorá je pri

vydaní neÚplná a ktorú je v chýbajÚcich Údajoch oprávnený vyplniť jej majitel' podla dojednania v tejto dohode
(blankozmenka), ak zabezpečená pohľadávka nebude splnená riadne a včas.
3.2. Blankozmenka je vystavená v prospech veritel'a
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3'2'1. ako vlastná zmenka' podpísaná V mene vystavitel'a osobou oprávnenou na to ako Štatutárny orgán
vystavitel'a, a to: Mgr. Jozef Belický, primátor,
3.2.2. s doĺoŽkou ,'bez protesfu",
3.2.3. splatná u veritel'a ako domiciliáta v jeho prevádzkov1ich priestoroch na adrese jeho organizačnej zloŽky
uvedenej v označenÍ zmluvných strán,
3.2'4. s miestom a dátumom vystavenia: Salä, dňa 03. decembra 2021 .

3'3' Veritel' je oprávnený vyplniť zmenku pri vydaní aprevzatí neúplnÚ ak zabezpečený záväzok nebude splnený
riadne a včas, a to v chýbajúcich údajoch, ktoými sú údaj určitej peňaŽnej sumy, Korú sa vystavitel' zaväzuje
zaplatiť (zmenková suma) a Údaj splatnosti (zročnosti) zmenky.
3.4. Veritel' pod pisom tejto dohody potvrdzuje prevzatie bla n kozmen ky.

tv. sPoLočNÉ A ZAVEREČNÉ UsTANovENtA
4'1 ' Prevzatie blankozmenky a jej vyplnenie sa nedotýka existencie a trvania zabezpečeného záväzku a
zabezpečenej pohl'adávky. Po splnenÍ zabezpečeného záväzku veritel' vystavitel'ovi na jeho uizvu toto splnenie
plsomnq potvrdĺ' Ak nie je po vyplnení zmenka zaplatená, môŽe veriteLpopĺinárokoeh zo zmenky poŽadovať odo
dňa jej splahosti aj Úroky z omeškania z nevrátených peňaŽných prostriedkov vo tnýške určenej podl'a
zabezpečenej zmluvy zníŽenej o Úrokové nároky zo zmenky.
4'2.Medzi zmluvnými stranami tejto dohody nemôŽe byť zmenka použitá so splatnostbu na vĺdenie.
4.3. Po vyplnení zmenky veritel' omámi tÚto skutočnosť vystavitelbvĺ s Údajmi zmenkovej sUmy a dňa splatnosti
a zmenkovú sumu odpíše z platobného Účtu vystavitel'a' ktoý pre neho vedie verĺtel'ako banka a ktoý sa pouŽíva
v sÚvislosti so zabezpečenou zmluvou. NepredloŽenie príkazu na zaplatenie z uvedeného účtu alebo nedostatok
prostriedkov na ňom, či obmedzenie nakladať s prostriedkami na Účte je odmietnutÍm (odopretím) platenia zmenky
a veritel'mÔŽe vtedy na zmenkovÚ sumu započÍtat'prostriedky na ktoromkolVek Účte vystavitel'a, ktoý pre neho
vedie.
4.4.Táto dohoda je spísaná v troch vyhotoveniach, pre kaŽdú zmluvnÚ stranu po jednom a jedno vyhotovenie pre
Národnú banku Slovenska alebo príslušneho regulátora' Táto dohoda je podl'a zákona Účinná dňom nasledujúcim
po dnijej zverejnenia v súlade s ust. $ 47a občianskeho zákonníka'
4.5. Táto dohoda' ako aj akékol'vek zmluvné alebo mimozmluvné záväzky ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajÚ
v sÚvislosti s ňou sa spravujÚ pÉvom Slovenskej republiky a ak nie je výslovne dohodnuté alebo donucujÚcimi
ustanoveniamizákona ustanovené inak, na riešenie sporov z vyššie uvedených právnych skutočností sú oprávnené
a príslušné sÚdy Slovenskej republiky.
4.6. V sÚvislosti s touto dohodou vystavitel' zmený vyhlasuje, Že je osobou' ktorá je podl'a zákona povinná
zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom a zaväzuje sa preukázať banke v lehote určenej v zmluve
o úvere aĺerejnenie tejto dohody zákonom ustanoveným písomným potvrdením a v prípade zverejnenia na
webovom sídle veritel'a resp. webovom sídle jeho zriad'ovatel'a alebo v obchodnom veshíku ho doloŽiť údajmi
u moŽň ujÚ cĺm i ove riť zve rejn en ie tejto zmluvy'
4.7. Zmluvné strany tÚto dohodu prečítali' rozumejú jej a zhodne vyhlasujÚ, Že vyjadruje ich slobodnÚ' skutočnÚ a
váŽnu vôl'u a nie sÚ im známe okolnosti, ktore by ju robili neplahou a na znak sÚhlasu pripájajÚ podpisy osôb
oprávnených podpisovať v ich mene' Koých totoŽnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná a
Koré vyhlasujú, Že sÚ oprávnené podpisovať V mene zmluvných strán, a to:

V Šali, dňa 03.12.2021

V mene Veritel'a:
UniCĺedit Bank Czech Republic and Slovakia, a's.,
pobočka zahnaničnej banky, BratisIava

lng. Ladislav Domonkos
poradca firemnei klientelv ore MIDCAP ll
Podpis:

V Šali, dňa 03.12.2021

V mene Vystavitel'a zmenky:
Mesto Salä

Mgr. Jozef Belický
primát<
PodpQ

lng. ĽudovÍt Szemes /
poradca 1|r^mnai klientelv ore SME I

Podpis:

ĺ\
Za veritel'a podpisy na strane vystavitel'a zmenky overil:
podla preukazu totoŽnosti (druh číslo):
doplňujÚce Údaje: štatna príslušnosť (ak je iná ako SR):
Meno a prieaĺisko overujúceho:
Podpis:
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