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Dohoda o ryplňovacom práve k blankozmenke č,812l20|9lD

uzAy retá medzi stranami:

Obec Koprivnica, IČO: 00322164, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica (d'alej len Dlžník)

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy
l55, zapisaná v obchodnom registri Okesného súdu
Veritel).

1. DmINÍCIE

l, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: :t
Bratislava 1, oddiel Sa, vlož<a č.: 341lB (d'alej

320
len

Ak nie je medzi Veriteťom a Dlžnfl<om výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s vel'k/m
písmenom budú mať v tejto dohode o vyplňovacom práve k blankozrnenke (ďalej len Dohoda) nižšie uvedený
výmam:,

Blankozmenka mamená nevyplnenú vlastnú znenku vystavenú Dlžníkom na rad Veritel'a, riadne podpísanú a
datovanú Dřnikom najneskór dňom tejto Dohody, splatnú v Bratislave u Všeobecnej úverovej banky, a.s.,
tČO: 3t 320 l55, sdoložkou"bezprotestu",bezuvedeniaznenkovejsumy,menyadátumusplatnosti.

Z,aůrczpčená pohloadrivka mamená nárok Veriteťa na riadne a včasné splnenie všet§ých Zabezpečených
zÁvázkov.

Z,atrczpčené závázky zramenajú všetky súčasné a budúce záváil<y Dlžnka voči Veritelbvi (a) podl'a Zmluvy
alebo inéhosňousúvisiacehodokumentu,(b)nazákladenárokuzbezdóvodnéhoobohateniaalebonároku,ktoqý
móž vmiknúť následkom alebo v súvislosti s týrry žs alcýkolŤek závázok uvedený v bode (a) vyššie sa stane
nevykonatelhým alebo zanikte inak ako splnením (tj. napríklad odstúpenírr1 vypovedaním alebo právoplatným
určením jeho neplatnosti), a (c) na zá|dade akéhokolŤek nároku, ktorý móže vzriknúť, ak bude ahýkol'vek
právny úkon v súvislosti so zává7kom uvedenýmv bodoch (a) alebo (b) vyššie napadnutý ako odporovatelhý
právny úkon v súvislosti s konkurzrýmkonanírr1 reštrukturalizačným konaním alebo inak.

Zmlura mamená znluvu o termínovanom úvere ě. 512/20l9/UZ uzavreíú medzi Veritelbm a DDnikorr; v
mení všet§ých jej neskorších zrnien a dodatkov, vrátane novácií.

Zmenka mamená znenku, ktorá vzrikla z Blankoznenky doplnením zrnenkovej sumy, meny a dátumu
splatnosti.

BLANKOZMENKA

Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, á na u|]ahčenie vynuíhania Zabeqečenej pohl'adávky odovzdal
veritelbv i Blankoznenku.

DDník neodvolatel'ne udel'uje Veritelbvi be4odmienečné právo vyplniť Blankoznenku spósobom
uvedenýmv Dohode.

I]PIÁTNENIE PRÁVA

Dlžník súhlasí a potvrdnje, žs právo vyplniť Blankoznenku móže Veriteť vykonať ak Dlžnik nesplní
ktorukolŤek ěasť Zabeqečenej pohťadávky riadne a včas, Po torr1 čo sa tak stane móř Veritel'
kedykol'vek podl'a svojho vlastného uvážpnta vyplniť Blankoznenku tak, že: (a) ako znenkovú sumu
uvedie sumuo ktorá podl'a Veritel'a predstavuje celkovú čiastku Zaberyečených závázkov v čase
splatnosti Blankoznenky, (b) ako menu uvedie menu, v ktorej je denominovaná suma urěená podl'a
predchádzajúceho bodu (a), a (c) ako dátum splatnosti uvedie ahýkol'vek dátum neskorší než deň, v
ktor,ý DDnik nesplnil ktorukol'vek časť Zaberyečenej pohl'adávky.

Džnik súhlasí, že uvedenie znenkovej sumy a meny VeritelbmprivyplneníBlankoznenky považlje a
bude považovať z^ konečné, nespomé a pre Dlžnika zÁvámé s výnimkou pdpadu, ak by na strane
Veriteťa došlo k4|avnému omylu.
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Po vyplnení Blankoznenky Veriteť móže podl'a svojho vlastného uváženia (a) domáhať sa plnenia rc
Zmenky žalobou, alebo (b) previesť vyp|nenú Blankoznenku ako Zmenku a previesť všetky jeho práva
zn Zrcluvy a s ňou súvisiacich dokumentov (vrátane tejto Dohody) na akúkolŤek tretiu osobu.

Ak sa Veritel' domáha plnenia za Zmenlq žlobou, tlňžr nezávisle na tom (a) DDníka žalovať o
zaplatenie ak}chkolŤek čiastok dlžných na základe Znluvy, a (b) uplatniť právo z akéhokolVek
zabezpečenia či notárskej ápisnice, ktoré mu v súvislosti so Zmluvou boli poskytnuté. Toto platíaždo
úplného uspokojenia všetk/ch Zaberyeóených Ává*ov a Dlžník súhlasí, že nevmesie námietku
súčasne prebiehajúcich konanív žadnom z nich.

ĎaLštB I]BEzpEčENIA

Dlžník sa zavázuje na svoje vlastné náklady

uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktoru Veritel'bude podl'a vlastného
uváženia vyžadovať na vmk, trvanie alebo ochranu akéhokollek svojho práva vyplývajúceho
podl'a alebo v súvislosti s touto Dohodou;

podpísať akékolŤek zrrluvy a uskutočniť akékol'vek ostatné úkony, o ktorých Veriteť
roáodne, ž sú potrebné alebo žaduce na platnosť a účinnosť tejto Dohody alebo
Blankoznenky alebo pre výkon alcýkolVek práva VeriteFa podl'a tejto Dohody.

5. ODOVZDANIE/ZNIčENIE ZMm{KY

Po torrr, čo všetky Zabeqečené závázky budú v celom rozsahu splnené, ak Veritel' pred tým nepreviedol
vyplnenú Blankoznenku na tretiu osobu, Veriteť je oprávnený najskór po 30 dňoch od ániku Zaberyeěených
závázkov Blankoznenku zrričiť. V pdpade, že Dlžnfl< výslovne poáada o vrátenie nepoužtej Blankoznenlqy,
móže siju osobne prevÁať u Veritel'a, to všaknajneskórdo 30 dníod zÁnku Zabeqečených závád<ov.

6. ROZHoDNÉ PRÁVO A RdENIE SPoRov, osoBNE Úoa.ln KONAJúCEJ oSoBY

Táto Dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s íýrry žr Veritel' a Dlžlk sa dohodli,
že pouillie akéhokol'vek ustanovenia ktoréhokol'vek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie
je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použtie mohlo meniť (či už úplne alebo
čiastočne) výmarry účel alebo interpretáciu ktoréhokolVek ustanovenia tejto Dohody. Pre odstránenie
pochybností, Veritel' má zachované všetlqy d'alšie práva, ktoré mu vypl}vajú zprávnych predpisov.

A!ýkol'vek spor, nárok alebo rozpor vmiknutý za Zmenl<y, z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou
(vrátane všet§ých otánk týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) je možré riešiť aj
v roáodcovskom konaní alebo iným mimosúdnym riešením sporov, pokial' sa znluvné strany tak
výslovne dohodnú, to všetko v súlade s osobitnými predpismi, upravujúcimi roáodcovské riešenie
sporov alebo iné mimosúdne riešenie talcýchto sporov - napr. zákon24412002Z. z o roáodcovskom
konaní v meni neskorších predpisov, zákon é.42012004 Z. z o mediácii aodoplnení niektorych
zákonov v mení neskorších predpisov.

Osobné údaje osób konajúcich pri uzavretí tejto Dohody k blankoznenke alebo v súvislosti s ňou,
mófu byť z dóvodu riadenia rilk konsolidovaného celku spoločne so zduvnou dokumentáciou
poskytnuté iným subjektom v rámci skupiny/konsolidovaného celku ISP Crroup. Viac infortnícií o
spracúvaní osobných údajov na www.vub.sk.
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D|žník:

Dňa: ..,,..........

Obchodné meno/Nlázov : Obec Koprivnica

Meno:Ing. PeterKrupa
Funkcia/Oprávnenie : staros ta

Podpis:

Veritel':

Dňa: ..............

Všeobecná úverová banka, a.s.

Meno: Ing. \4adimír Ilko
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vrt'ahov senior (na áklade plnomocenstvazn dřl,a02.01.2019)

Podpis:

Meno: Ing. Monika Purdešová
Funkcia/Oprávnenie: manažÁr klientskych vďahov (na za?Jade plnomocenstv a zn dňa 02.01.2019)

Podpis:
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