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?uniCľedit Bank
DoHoDA o vydaní a vyplnení

blankozmen ky čĺslo:00CI040A/coRP lz022

l. zutuvuÉsrRArvY

1.!. Vystavitel' zmenky:

Názov:
Sĺdlo:
lČo:
Podla:

Mesto Salä
Nám' Sv. Trojice 7,927 15 šal:a 1

oo 306 185

sR č. 258/1996 Z. z.',lČo na základe potvrdenia
o pridelenĺ identifikačného čĺslavydaného Statisticým Únadom SR, zapĺsaný v registľi
organ izáciĺ vedeno m Štatistictaym Ú radom SR),
V mene ktorého koná: Mgr. Jozef Belický, primátoľ, rodné čĺslo:6703'197039
Udaje prc doručovanie a komunikáciu: Nám' Sv. Trojice z, Šal'a
PSČ:927 15
zoznamu obci (naľiadenie vlády

a
1.2. Veľitel':

UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská

1525/'t

,

ua

92 Praha 4 * Michle, Česká

republĺka, lČ: 649 48242, zapisaná v obchodnom registri vedenom Mestslĺým súdom v Prahe pod sp. značkou B
3608,
organizačná zloŽka:

UniCĺedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A,813 33
Bratislava, Slovenská republika, lČo: +z 251 336, zapĺsaná v obchodnom registri vedenom Okĺesným súdom

Streda

Bratislava l' oddiel: Po, vloŽka číslo:2310/B (ďalej len ,,veritel'')
obchodné miesto

veriteľa !'äľ'r-11?'Ji?

&!Tľľá

tt. UvoDNÉvYHLAsENtA
2.1 . Verĺteľje ako banka účaslníkomzmluvy o úvere, na

PSČ:929 01

základe ktorej je zauiazanýv prospech vystavitela zmenĺ<y

(ďalej aj len ,,vystavitel'') ako dlŽnĺka (klienta banky) dočasne poskytnúť peňaŽne prostriedky do urČitej sumy (úver)
a vystavitel' je ako dlŽník zaviazaný poskyhuté peňaŽné prostriedky vÉtiťa zaplatiť úrolĺya dojednané poplatky a

náhľady' Zmluva o úveĺeje uzavľetä dňa07.a2'2022, u verĺteľapod čisbm 000040/coRP/2022.
2.2' Záuäzkam dlŽnĺka (klienta) podľa zmluvy o Úvere ako je tätr zmluva vymedzená v tejto dohode vyššie(dalej
ajlen ,,zabezpečená zmluva"), sa rozumejÚ záväzky:
2.2'1' na vrátenie peňaŽných prostriedkov poskytnuých veľitelbm v prospech dlŽníka (istina úveru) do sumy
=500'000'- EUR; slovom: päťstotisĺceuľ, ako aj na zaplatenie úrokov a úrokov z omeškania a na zaplatenie
dojednaných poplatkov, prĺpadne iných dlŽných sÚm podla zabezpečenej zmluvy, vráĺane prĺpadu predčasnej
splatnosti istiny z dôvodov uvedených v zabezpečenej zmluve, ako aj pri odsttlpenĺ od zabezpečenej zmluvy alebo
jej vypovedanĺ alebo vypovedanÍ poskytnutia úveru alebo pho Časti' a to záväzky' ktoré v čase podpisu tejto dohody
uŽ boli vzniknuté alebo ktoré ešte len vzniknÚ v budÚcnosti alebo Koých vznik závisĺ od splnenia podmienlĺy' a to
aj v prĺpade zrneny zabezpečenej zmluvy, najmä pri prcdEenĺ splaťrosti záväzku, ako aj v prĺpade akejkolVek
zmeny záväzkového väähu medzi veritehm a vystavitel'om alebo nahradenĺa zäväzku notlým záväzkom, abbo
2.2.2.navydanie istiny úveru ako bezdÔvodného obohatenia, najmä v prĺpade zrušenia zabezpečenej zmluvy alebo
v prĺpade jej neplatnosti a na vydanie úŽitkov z predmefu bezdÔvodného obohatenia vo uýške úrokov a úrokov
z omeŠkania určených podlä odseku 2.2.1 ', ako aj
2.2.3.na náhľadu nákladov úČelnevynaloŽených na uplatnenie pľáv veriteľa zo zabezpečenej zmluvy a v súvislosti
s ňou, prĺpadne
2.2.4. na náhradu škody spôsobenej veriteľovi porušenĺmpovinnosti za záväzkavéhováähu zaloŽeného
zabezpečenou zmluvou alebo touto dohodou, pokial'táto Škodanie je kryta záväzkami uvedenými vyššĺe.
2.3. Pohl'adávkou veritel'a je jeho právo poŽadovať od vysbvitel'a splnenie jeho záväzku.
2.4. Účastnĺci sa dohodli, že pre určenie existencie a výšky pohl'adávky veiitel'a a záväzku dlŽnĺka sú rozhodujúce
účtovnézáznamy veľĺteľaa výpisy z nich, pokiaľ sa nepreukáŽe iné'
ttl.

ZAKLADNÉ DaJEDNANIA

3.í. Na zabezpečenie záväzku vystavitel'a ako dlŽnĺka (ďalej len ;abezpečený záväzok"} a pohlädávky
{ďalej len

veritel'a

,,zabezpečená pohl'adávka") ako sÚ určenév Úvodných ustanoveniach tejto dohody, vystaviteľ vystavil

zmenku popĺsanú v tejto dohode a veritel'ovi ako pľvému majitelbvi (remitentovi) vydáva tÚto zmenku, klorá je pri
vydaní neúplná a Korú je v chýbajúcich údai:ch opÉvnenývyplniť jej majitel' podl'a dojednania v tejto dohode
(blankozmenka)' ak zabezpečenä pohl'adávka nebude splnená riadne a včas.
3.2. Blankozmenka je vystavená v pľospech veriteľa
3.2.1. ako vlastná zmenka, podpísaná vmene vystavitelä osobou oprávnenou na lo ako štatuÉrnyoryán
vystaviteľa, a ĺo: Mgr. Jozef Belichý, primátoľ,
3.2.2. s doloŽkou ,,bez protestu",
3.2.3. splat"lá u veritel'a ako domiciliáta vjeho pľevádzkotĺých prĺestoĺochna adrese jeho organizačnej zloŽky
uvedenej v označenĺzmluvných strän,
l,JniCredit Bank Czech Repubtic and Slovakia, a. s, pobočka zahranĺčnej banky, Bratĺslava - Mesŕo Šal'a
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3'2.4. s miestom a dátumom vystavenia: Šaľa,dňa 08. íebruára 2022.
3.3. Veritel' je oprávnený vyptniť zmenku pri vydanĺ a prevzatĺ neúplnÚ ak zabezpečený záväzok nebude splnený
ľiadne a včas, a to v chýbajúcich údajoch, ktoými sú údaj určĺtejpeňaŽnej sumy, Korú sa vystavitel' zaväzuje
zaplatiť (zmenková suma) a Údaj splatnosti (zroČnosti) zmenky.
3.4. Veľiteľpodpisom tejto dohody potvrdzuje pľevzatie blankozmenky.

tv. sPoLaČNÉA zAWREČ'vÉUsrÁĺvoväNtA

4.1. Prevzatie blankozmenlĺy a je.i vyplnenie sa nedotrýka existencb a trvania zabezpečeného záväzku

a

zabezpečenej pohl'adávky. Po splnenĺ zabezpečeného záväzku veritel'vystaviteľovi na jeho výzvu toto splnenie
pĺsomne pofurdĺ' Ak nie je po vyplnenĺ zmenka zaplatená, môŽe veritel' popri nárokoch zo zmenky požadovať odo
dňa jej splatnosti aj úľokyz omeŠkania z nevrátených peňaŽných prostriedkov vo uýške určenej podl'a
zabezpečenej zmluvy znĺŽenej o úrokovénárolĺy zo zmenky.
4'2.Medzi zmluvnými stranami tejto dohody nemôŽe byt'zmenka pouŽitá so splatnostbu na vĺdenie'
4.3. Po vyplnenĺ zmenky verĺteľomámi túto skutočnosť vystavitelbvi s údajmi zmenkovej sumy a dňa splatnosti
a zmenkovú sumu odpiše z platobného účtuvystavitelä' ktoý pľe neho vedie veritel'ako banka a ktoý sa pouŽiva
v súvislosti so zabezpečenou zmluvou' NepredloŽenie príkazu na zaplatenie z uvedeného účtuabbo nedostatok
prostriedkov na ňom, či obmedzenb nakladať s prostriedkami na účteje odmĺetnutim (odopretĺm) platenia zmenlg
a veritel'mÔŽe vtedy na zmenkovÚ sumu započĺtaťprostriedlĺy na ktoromkolVek ÚČte vystavitel'a, Koý pre neho

vedie.
4.4. Táto dohoda je spĺsaná vtroch vyhotoveniach, pre kaŽdú zmluvnú stranu po jednom a jedno pre potreby
Náľodnej banky Sbvenska alebo prĺslušnéhoregulátoĺa. Táto dohoda je podl'a zákona účinnádňom nasledujúcim
po dnijej zveľejnenia v sÚlade s ust. $ 47a Občianskeho zákonnĺka.
4'5. Táto dohoda, ako aj akékol'vek zmluvné alebo mimozmluvné záväzky kloré z nej vyplývajú alebo vznikajú
v súvislosti s ňou sa spľavujúpľávom Sbvenskej republiky a ak nie je výslovne dohodnuté alebo donucujúcimĺ
ustanovenianri zákona ustanovené inak' na rieŠenb sporov z vyšŠieuvedených právnych skutoČnostĺsú oprávnené
a prĺslušnésÚdy Slovenskej republiky.
4.6. V súvĺslostis toutc dohodou vystavitel' zmenky vyhlasuje, Že je osobou, ktorá je podla zákona povinná
zveľejňovať uzatváľané zmluvy vymedzené zákonom a zauäzuje sa preukázať banke v lehote určer'ej v zmluve
o úvere anerejnenie tejto dohody zákonom ustanoveným pĺsomným pofurdenĺm a v prĺpade zverejnenia na
webovom sídb záloŽcu resp. webovom sĺdle jeho zriad'ovatel'a alebo v obchodnom vestniku ho doloŽiť Údajmi
umoŽň ujúcimi overiť zverejnen ie tejto dohody.
4'7.Zmluvné stľany túto dohodu prečĺtali,rozumejú jej a zhodne vyhlasujÚ, Že vyjadruje ich sbbodnú' skutočnÚ a
váŽnu vÔľu a nie sú im známe okolnosti, ktore by ju robili neplahou a na znak sÚhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených podpĺsovať v ich mene, Koných totoŽnosť boĺa medzi zmluvnými stľanami navzájom preukázaná a
ktoré vyhlasujú, Že sú oprávnené podpisovať v mene zmluvných slľán' a to:

V Šali,dňa

08.02.2022

V Šali, dňa o8'o2.?a22

V mene Veritel'a:
UniCrcdit Bank Czech Republic and Slovakia,
pobočka zahraničnej banky, Bľatislava
lng. Ladislav Domonkos
poradca firemne[klientely pre
Podpis:

Mlncnn

a.s.,

"

Podpis: ĺ

Mgr. Jozef Belický
primátor,

Podpis:)

I

\

/
lng. Ľudovít Szemes
poradca firemXej klientely pre SME

V mene Vystaviteľa zmenlĺy
Mesto Sala

/
I

|

\

Za veritel'a pod$is na stľane vystavitel'a zmenky overil:
podla preukazu totoŽnosti (druh čĺslo):
doplňujÚce Údaje: štatna prĺslušnosť{ak je iná ako SR):
Meno a priezvisko overujÚceho:
Podpis:

UniCredit Bank Czech Repub!Íc and Slovakia' a. s, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Dohoda o vydanĺ a vyplnenĺ blankozmenky č. 000M0NCORP/2a22

_

Mesŕo Ša/a

?J2

