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Československá obchodná banka, a.s. 
so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B 
(ďalej len „Banka") 
ktorú zastupujú: Ing. Janka Rusňáková 

Ing. Filip Kellner 
kontaktné miesto: Korporátna pobočka Trenčín 

Oddelenie firemných poradcov Prievidza 
Nám. Slobody 9, 971 01 Prievidza adresa: 

a 

Mesto Prievidza 
so sídlom: nám. Slobody 14, 971 57 Prievidza 
IČO: 00 318 442 
(ďalej len „Vystaviteľ") 
ktorého zastupuje: JUDr. Katarína Macháčková, primátor mesta, rod. č.: 705727/8085 

(Banka, a Vystaviteľ spoločne ďalej tiež „Účastníci Dohody") uzavierajú 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákona 

č. 191/1950 Zb. Zmenkový a šekový zákon, nasledujúcu 

Dohodu o vyplňovacom zmenkovom práve č. 8046/12/08722 
k blankozmenke č. 103/08722/12 (ďalej len „Dohoda"). 

D 

2) 

3) 

Článok I. 
Na účely zabezpečenia všetkých nárokov Banky zo záväzkového vzťahu vzniknutého medzi 
Bankou a Vystaviteľom na základe Zmluvy o účelovom úvere č. 8045/12/08722 uzavretej medzi 
Bankou a Vystaviteľom dňa 01.10.2012 (ďalej len „Zmluva") alebo v priamej súvislosti so 
Zmluvou (ďalej len „pohľadávka Banky") Vystaviteľ vystavil blankozmenku podľa nasledujúcej 
špecifikácie: 

v Prievidzi 
01. októbra 2012 
Československá obchodná banka, a.s. 
Československá obchodná banka, a.s. 
adresa: Michalská 18, Bratislava 
PSČ 815 63 
bez protestu 
JUDr. Katarína Macháčková, primátor mesta, rod. č.: 705727/8085 

a) 
b) 
c) 
d) 

s miestom vystavenia: 
s dátumom vystavenia: 
na rad: 
s domicilom v: 

e) 
f) 

Blankozmenky, pričom kópia vystavenej 

s doložkou: 
podpísanú za Vystaviteľa: 

(ďalej len „Blankozmenka") a odovzdal ju Banke. 
Podpisom Dohody Banka potvrdzuje prevzatie 
Blankozmenky tvorí Prílohu č. 1 Dohody. 
Blankozmenka je v dobe svojho vystavenia nevyplnená v údaji: 
a) zmenkovej sumy a 
b) dátumu splatnosti, 
pričom v ostatných nevymenovaných podstatných náležitostiach zmenky považujú Účastníci 
Dohody vystavenú Blankozmenku za doplnenú. 

Článok II. 
1) Vystaviteľ udeľuje Banke právo doplniť Blankozmenku v chýbajúcich údajoch, ak: 

a) márne uplynie termín konečnej splatnosti poskytnutého úveru alebo inej pohľadávky Banky 
vzniknutej na základe záväzkového vzťahu zo Zmluvy, alebo v priamej súvislosti s ním, a/alebo 
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b) nastane predčasná splatnosť pohľadávky Banky v dôsledku postupu Banky podľa Zmluvy a 
dňom splatnosti pohľadávky Banky sa tak stane deň určený Bankou v oznámení (vyhlásení) 
Banky, a/alebo 

c) v Obchodnom vestníku bolo zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok 
Vystaviteľa, a/alebo 

d) v Obchodnom vestníku bolo zverejnené oznámenie o začatí reštrukturalizačného konania vo 
vzťahu k Vystaviteľovi, a/alebo 

e) došlo k zániku alebo smrti Vystaviteľa. 
2) Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 1) tohto Článku Dohody, Vystaviteľ udeľuje 

Banke právo doplniť Blankozmenku v chýbajúcich údajoch nasledujúcim spôsobom: 
a) v údaji zmenkovej sumy čiastku, ktorá bude zodpovedať hodnote pohľadávky Banky 

zabezpečenej Blankozmenkou, vrátane jej príslušenstva a sankčných a zodpovednostných 
nárokov, vzniknutých na základe Zmluvy alebo v priamej súvislosti so Zmluvou podľa 
špecifikácie v Článku I. Dohody; 

b) v údaji splatnosti spravidla 30. deň po splatnosti Blankozmenkou zabezpečenej pohľadávky 
Banky (pre prípad predčasnej splatnosti pohľadávky sa dátumom splatnosti pohľadávky 
rozumie dátum stanovený Bankou podľa ustanovenia ods. 1), písm. b) tohto Článku Dohody), 
príp. ak to vyžadujú zvláštne okolnosti prípadu - iný deň, najneskôr však do troch rokov odo 
dňa splatnosti Blankozmenkou zabezpečenej pohľadávky Banky. V prípade vyplnenia údaju 
splatnosti z dôvodov podľa písm. c) a/alebo d) ods. 1) tohto Článku Dohody, údaj splatnosti 
bude totožný s dňom zverejnenia príslušnej skutočnosti v Obchodnom vestníku. 

Článok III. 
1) Banka sa zaväzuje, že bude Vystaviteľa Blankozmenky informovať o skutočnosti, že použila 

Blankozmenku ako zabezpečenie zaplatenia svojej pohľadávky a súčasne ho vyzve, aby k dátumu 
splatnosti zmenky zmenku zaplatil. 

2) Doplnenú zmenku je Banka oprávnená použiť na uspokojenie akéhokoľvek nároku Banky 
vzniknutého na základe záväzkového vzťahu zo Zmluvy, prípadne vzniknutého v priamej súvislosti 
s ním. 

3) Ak zostane Blankozmenka v držbe Banky, stratí svoje opodstatnenie len čo budú Blankozmenkou 
zabezpečené nároky bezo zbytku vysporiadané, v takomto prípade bude prvopis Blankozmenky 
vrátený do rúk Vystaviteľa. 

Článok IV. 
1) Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Účastníkmi Dohody. V prípade neplatnosti 

alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dohody nebudú dotknuté jej ostatné ustanovenia. 
Dohoda môže byť menená alebo doplňovaná len na základe dohody Účastníkov Dohody formou 
písomného dodatku. 

2) Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme Vystaviteľ a dva Banka. 
Všetky rovnopisy Dohody majú právnu silu originálu. 

3) Účastníci Dohody svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dohody sa zhodli na jej obsahu 
vo všetkých bodoch a Dohodu uzavierajú na základe svojej vážnej a slobodnej vôle. 

Príloha: kópia Blankozmenky 

Overenie podpisu/totožnosti: 
Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prievidza 
Michalská 18, 815 63 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka i . 4314/B 
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Zastupiteľstvo rozhodlo o uzatvorení Dohody na svojom zasadnutí dňa 29.11.2011. Vystaviteľ týmto 
vyhlásením v zmysle ustanovenia § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení potvrdzuje, že boli 
splnené podmienky požadované právnymi predpismi pre platné uzatvorenie Dohody podľa Zmluvy. 
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