
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporitel'ňa, a. s. 
Tomášikova 48, 83237 Bratislava 
IČO : OO 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd . Sa , vložka č . 601/B 
(ďalej len "Remitent") 

a 

Obchodné meno/názov: Mesto Zlaté Moravce 
Adresa sídla: ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: OO 308 676 

Zastúpená: primátorom 
Priezvisko, meno, titul : Lednár Peter Ing., CSc. 
(ďalej len "Vystavitel"') 

Čl. I 
Vystavenie a odovzdanie blankozmenky 

1. Remitent ako veriteľ poskytne alebo poskytol Vystaviteľovi ako Dlžníkovi Úver súhrnne až do výšky Úverového 
rámca vo výške 200.000,-EUR (slovom: dvestotisíc eur) na základe Zmluvy o úvere č. 69/AUOC/13, zo dňa 
08.04.2013 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len "Úverová zmluva"). 

2. Zabezpečovaným i pohľadávkami Remitenta sa pre účely tejto zmluvy rozumie : 
a) pohľadávka z Úverovej zmluvy, na základe ktorej Remitent poskytol alebo poskytne Dlžníkovi Úver 

súhrnne až do výšky Úverového rámca, pričom pohľadávku tvorí istina ako je špecifikovaná v Úverovej 
zmluve a príslušenstvo ako je špecifikované v Úverovej zmluve a to najmä úroky, úroky z omeškania , 
úroky z prečerpania , všetky poplatky spojené s Úverom; 

b) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikla alebo vznikne plnením Remitenta z Akreditívu , ktorý 
Remitent otvoril v súlade s podmienkami akreditívnej listiny, a to na základe alebo v súvislosti s Úverovou 
zmluvou; 

c) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikla alebo vznikne plnením Remitenta zo Záruky, ktorú Remitent 
vystavil v súlade s podmienkami Záručnej listiny, a to na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou; 

d) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikla alebo vznikne v súvislosti s Rámcovou treasury zmluvou, 
a to na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou; 

e) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo 
vypovedaním Úverovej zmluvy; 

f) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Úverovej zmluvy 
iným spôsobom ako splnením , odstúpením alebo vypovedaním ; 

g) pohľadávka a jej Príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia , ktorá vznikne, resp. vznikla v 
dôsledku alebo v súvislosti s plnením Remitenta Dlžníkovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného 
právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol; 

h) pohľadávka na uhradenie nákladov a zaplatenie zmluvných pokút podľa Úverovej zmluvy a všetkých 
ostatných zmlúv uzavretých medzi Remitentom , Vystaviteľom a Dlžníkom; 

i) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktoré vzniknú na základe zmeny právneho vzťahu založeného Úverovou 
zmluvou (t.j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), 
alebo nahradením záväzku vyplývajúceho z Úverovej zmluvy novým záväzkom t.j . v prípade privatívnej 
novácie právneho vzťahu založeného Úverovou zmluvou. 
(ďalej pre všetky horeuvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich len "Pohl'adávka"). 

Prípady uvedené v tomto bode môžu nastať samostatne, alebo niektoré alebo všetky súbežne. 
3. Prípad uvedený v bode 2 písm . b) tejto časti platí v prípade poskytnutia Akreditívneho rámca, prípad uvedený v 

bode 2 písm . c) platí v prípade poskytnutia Záručného rámca, prípad uvedený v bode 2 písm . d) platí v prípade 
poskytnutia Treasury rámca. 

4. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. I. § 10 zákona 
č . 191/1950 Zb. zmenkového a šekového o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola 
vystavená k zabezpečeniu Pohľadávky . 

5. Vystaviteľ týmto potvrdzuje , že na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta vystavil vlastnú blankozmenku ako 
zabezpečovací prostriedok s nasledovnými údajmi: 

a) označenie , že ide o zmenku, vyjadrené v texte listiny, 



b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu, 
c) miesto a dátum vystavenia: V Zlatých Moravciach, dňa 08. apríla 2013, 
d) na rad Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO : OO 151 653, 
e) doložka: "bez protestu", 
f) Vystaviteľ : Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce, IČO: OO 308 676 a podpis Vystaviteľa . 
6. Vo vystavenej blankozmenke chýba údaj určujúci zmenkovú sumu, menu zmenkovej sumy, dátum splatnosti 

zmenky a miesto platenia zmenkovej sumy. 
7. Remitent podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal vlastnú blankozmenku, opísanú v bodoch 5. a 6. tohto 

článku , riadne podpísanú Vystaviteľom . 

8. Vystaviteľ súhlasí s použitím blankozmenky, vystavenej v zmysle tejto zmluvy, na zabezpečenie Pohľadávky 
Remitenta. 

Čl. II 
Udelenie vyplňovacieho práva a jeho obsah 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že Vystaviteľ udeľuje Remitentovi neodvolateľné zmenkové vyplňovacie právo, 
ktoré Remitenta oprávňuje k tomu, aby vyplnil v texte odovzdanej blankozmenky chýbajúce údaje, a to 
zmenkovú sumu , menu zmenkovej sumy, dátum splatnosti zmenky a miesto platenia zmenkovej sumy a urobil 
tak z blankozmenky zmenku úplnú. 

2. Remitent je oprávnený využiť toto zmenkové vyplňovacie právo v prípadoch dohodnutých v čl. III tejto zmluvy. 
3. Remitent je oprávnený vyplniť zmenkovú sumu vo výške Pohľadávky alebo jej časti ku dňu uplatnenia 

zmenkového vyplňovacieho práva. 
4. Remitent súčasne vyplní dátum splatnosti zmenky, ktorým bude najskôr 7. deň po dni vyplnenia 

blankozmenky Remitentom podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy, ale nie skôr ako 10. deň odo dňa omeškania so 
splatením splatnej Pohľadávky alebo jej časti . 

5. Remitent ďalej vyplní menu zmenkovej sumy platnú v Slovenskej republike v čase vyplňovania Blankozmenky. 
6. Remitent súčasne vyplní miesto platenia zmenkovej sumy. 

Čl. III 
Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva 

1. Zmenkovú sumu, určenú podľa článku II. bod 3. tejto zmluvy, dátum splatnosti zmenky určený podľa článku II. 
bod 4. , menu zmenkovej sumy podľa článku II. bod 5. a miesto platenia zmenkovej sumy podľa článku II. bod 
6. tejto zmluvy má Remitent právo vyplniť , ak Dlžník neuhradí Remitentovi riadne a včas jeho splatnú 
Pohľadávku v lehote, stanovenej v Úverovej zmluve alebo v lehote písomne určenej Remitentom, ak Remitent 
využije svoje právo vyhlásenia okamžitej splatnosti Pohľadávky podľa Úverovej zmluvy. 

2. Uplatnenie zmenkovej pohľadávky nemá za následok zmenu pôvodných Pohľadávok , preto všetky 
zabezpečovacie prostriedky pôvodne dohodnuté medzi zmluvnými stranami zostávajú zachované. 

Čl. IV 
Osobitné ustanovenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že vyplňovacie právo Remitenta udelené touto zmluvou je neodvolateľné a 
prevoditeľné . Ku zmene v osobe nositeľa vyplňovacieho práva môže dôjsť len súčasne s prevodom alebo 
prechodom blankozmenky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade, ak Remitent nevyužije vyplňovacie právo, vráti Remitent 
Vystaviteľovu blankozmenku až po úplnom zaplatení Pohľadávky špecifikovanej v bode 1. a 2. článku I tejto 
zmluvy. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Vystaviteľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil s Úverovou zmluvou, a so súčasťami zmluvy, ktorými sú Úverové 
podmienky Remitenta (ďalej len "ÚP") ak sú tieto súčasťou Úverovej zmluvy, Všeobecné obchodné podmienky 
Remitenta (ďalej len "VOP") a Sadzobnik Remitenta a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať . Vystaviteľ 
ďalej vyhlasuje, že bol Remitentom informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. 

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia Úverovou 
zmluvou, ÚP ak sú tieto súčasťou Úverovej zmluvy, VOP a platnými právnymi predpismi , a to v tomto poradí. 

3. Pojmy a výrazy obsiahnuté v tejto zmluve sa budú používať a vykladať s významom, v zmysle ktorého boli 
použité prvýkrát, alebo s významom , ako sú definované buď v Úverovej zmluve alebo v ÚP, ak sú tieto 
súčasťou Úverovej zmluvy, alebo v Obchodných podmienkach pre Záruky, v prípade Záruky, alebo vo VOP. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po 
dni doručenia písomného vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejnení tejto zmluvy v platnom znení a s jej 
prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku , alebo písomného 
potvrdenia Centrálneho registra zmlúv o zverejnení zmluvy s prílohami a súčasťami , ak Dlžník zverejňuje 



zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa osobitného predpisu, v zmysle § 
47a Občianskeho zákonníka . Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník zverejní zmluvu a všetky jej prílohy 
a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie/potvrdenie o zverejnení zmluvy v lehote 15 dní odo dňa 
podpisu zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový 
produkt alebo službu na základe tejto zmluvy. V prípade, ak Dlžník nedoručí písomné vyhlásenie 
v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak zmluvu nezverejní , zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné 
strany nie sú zmluvou viazané. V prípade, ak Dlžník nezverejní zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa 
platnosti zmluvy platí , že zmluva sa zrušuje od počiatku . 

5. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnutým zmluvným 
ustanoveniam svoje podpisy. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dva pre Remitenta a jeden pre Vystaviteľa . 

V Banskej Bystrici , dňa 08.04.2013 

Slove/)sporitel'ňa. a. s. 

v :4~ 
Ing. Eva Petrániová 
Relationship manager 

Branislav Slivka 
Account manager 

Totožnosť osôb podpisujúcich za Vystavite ľa overil: 

... ... ......... .... . ~ ... ..... ..... . . 
Branislav Slivka 
Account manager 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.04.2013 

Vystaviteľ 

Mesto Zlaté Moravce 

.. ~---= 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 


