DOHODA O UPLATNENÍ VLASTNEJ BLANKOZMENKY Č. B/2016/01/01
uzatvorená v zmysle ust. § 269, ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Vystaviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Konajúci prostredníctvom:

Obec Orovnica
Orovnica 96, 96 652 Orovnica
17 067 707
Mgr. Katarína Forgáčová, starostka

( ďalej aj ako „Vystaviteľ“ )
Remitent:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
Konajúci prostredníctvom:

Magellan Central Europe s. r. o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
44 414 315
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č. 55250/B
MVDr. Ladislav Valábek a Krzysztof Bogumil Kawalec, konatelia

( ďalej aj ako „Remitent“ )
uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov po
vzájomnej dohode túto Dohodu o uplatnení vlastnej blankozmenky (ďalej ako „Dohoda“) v nasledujúcom znení:

Článok I.
Blankozmenka
1.1.

Vystaviteľ vyhlasuje, že na základe tejto dohody odovzdal Remitentovi vlastnú blankozmenku, vystavenú
Vystaviteľom v Orovnici, dňa 8.1.2016, pre Remitenta riadne podpísanú Vystaviteľom, s doložkou „bez protestu”,
bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti (ďalej len „Blankozmenka“).
Článok II
Predmet dohody

2.1.

Dohoda o uplatnení Blankozmenky sa uzatvára za účelom zabezpečenia pohľadávky Remitenta vrátane jej
príslušenstva (úrokov, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty a ostatného príslušenstva – odplát, úhrad
a ostatných platieb), ktorá môže vzniknúť na základe Zmluvy o pristúpení k záväzku č. 2016/01/02 zo dňa
8.1.2016 ( ďalej aj ako „Zmluva“ ) v znení všetkých budúcich zmien a dodatkov uzatvorenej medzi Remitentom
ako Pristupujúcim dlžníkom a Vystaviteľom ako Dlžníkom, na základe ktorej sa Vystaviteľ ako Dlžník a Remitent
ako Pristupujúci dlžník zo Zmluvy dohodli o pristúpení Remitenta ako Pristupujúceho dlžníka k záväzku
Vystaviteľa ako Dlžníka 60.000,- EUR (slovom šesťdesiattisíc eur), ktorý sa Vystaviteľ ako Dlžník zaviazal splatiť
v 65. splátkach vždy k 25. dňu v mesiaci počínajúc 25.1.2016, resp. v súlade so splátkovým kalendárom
špecifikovanom v Zmluve. Zabezpečovanou pohľadávkou sú všetky pohľadávky Remitenta voči Vystaviteľovi,
ktoré vzniknú na základe Zmluvy a v súvislosti s plnením alebo neplnením Zmluvy ako aj tie, ktoré vzniknú v
prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k jej zániku inak ako splnením (ďalej len „Zabezpečovaná
pohľadávka“).
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Článok III
Uplatnenie práva
3.1.

Blankozmenka je vystavená v jednom rovnopise. Blankozmenka bude počas trvania Zmluvy alebo do úplného
splatenia Zabezpečovanej pohľadávky v prípade jej vzniku uložená u Remitenta.

3.2.

Vystaviteľ Blankozmenky súhlasí a potvrdzuje, že právo vyplniť Blankozmenku môže vykonať Remitent, ak
Vystaviteľ nesplní akúkoľvek časť Zabezpečovanej pohľadávky riadne a včas. Po tom, čo sa tak stane môže
Remitent kedykoľvek podľa vlastného uváženia vyplniť Blankozmenku tak, že (a) ako zmenkovú sumu uvedie
sumu, ktorá predstavuje celkovú sumu nesplatenej Zabezpečovanej pohľadávky v čase splatnosti Blankozmenky
alebo jej časti, a (b) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší než deň, v ktorý Vystaviteľ nesplnil
ktorúkoľvek časť Zabezpečovanej pohľadávky.

3.3.

Remitent je povinný kedykoľvek na požiadanie Vystaviteľa preukázať spôsob a dôvodnosť určenia sumy pri
vyplnení Blankozmenky.

3.4.

Po vyplnení Blankozmenky môže Remitent požiadať o vydanie zmenkového platobného rozkazu na zaplatenie
zmenkovej sumy alebo previesť vyplnenú zmenku a všetky svoje práva zo Zmluvy a tejto Dohody na akúkoľvek
tretiu osobu.

3.5.

V prípade uplatnenia práva z Blankozmenky predložením na jej preplatenie sa Vystaviteľ zaväzuje dostaviť sa na
výzvu Remitenta v deň splatnosti zmenky na platobné miesto uvedené na zmenke a tým umožniť prezentáciu
zmenky.

3.6.

Tomu účastníkovi tohto zmenkového vzťahu, ktorý Blankozmenku vyplatí, vydá Remitent zmenku s vyznačenou
platbou.

3.7.

Po splatení Zabezpečovanej pohľadávky, resp. po odstúpení od Dohody v zmysle ust. čl. IV, ods. 2 tejto Dohody
bezodkladne vráti Remitent znehodnotenú Blankozmenku, ktorá nebola predložená k plateniu, Vystaviteľovi.
Článok IV
Ukončenie Dohody

4.1.

Túto Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.

4.2.

Vystaviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, že do 10 dní od podpisu Zmluvy a kumulatívneho
splnenia podmienok určených v ustanovení ods. 2.3 článku II. Zmluvy, nebude zo strany Remitenta ako
Pristupujúceho dlžníka zaplatená dohodnutá cena podľa ods. 2.1 článku II. Zmluvy.

4.3.

Odstúpenie od Dohody je jednostranným právnym úkonom odstupujúcej Zmluvnej strany, ktorý sa doručuje
druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody, ako doporučená poštová zásielka. Okamihom
doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane táto Dohoda zaniká ex tunc a Zmluvné strany sú si povinné
bezodkladne vrátiť prípadne poskytnuté plnenia.

V.
Záverečné ustanovenie
5.1.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
dni doručenia písomného vyhlásenia Dlžníka o zverejnení tejto Zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a
súčasťami na webovom sídle Dlžníka v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že
Dlžník zverejní Dohodu a všetky jej prílohy a súčasti a doručí Veriteľovi písomné vyhlásenie o zverejnení Dohody
v lehote 6 dní odo dňa podpisu Dohody Zmluvnými stranami. V prípade, ak Dlžník nedoručí písomné vyhlásenie
v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Dohoda nebude zverejnená iným spôsobom, Dohoda obsiahnutá v tejto
listine nenadobudne účinnosť, Zmluvné strany nie sú Dohodou viazané a Dohoda sa zrušuje od počiatku.

5.2.

Pokiaľ sa v tejto Dohode spomína doručovanie, má sa za to (pokiaľ v niektorom ustanovení Dohody nie je
uvedené niečo iné), že ide o doručovanie podľa ustanovení zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v
platnom znení, a to aj pokiaľ ide o možnosť náhradného doručenia písomnosti.

5.3.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Dohody je možné robiť len písomne očíslovanými dodatkami,
schválenými a riadne podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami.
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5.4.

Dohoda sa vyhotovuje v 2 exemplároch, po 1 vyhotovení pre Vystaviteľa a Remitenta.

5.5.

Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, rozumejú jej a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a
vážnu vôľu, nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy. Zároveň
potvrdzujú odovzdanie Blankozmenky jej Vystaviteľom Remitentovi za účelom uľahčenia vymáhania
Zabezpečovanej pohľadávky a prevzatie Blankozmenky Remitentom.

Remitent:

Vystaviteľ:

V Bratislave, dňa 8.1.2016

V Orovnici, dňa 8.1.2016

_______________________
Magellan Central Europe s. r. o.
Mgr. Róbert Kováč
na základe splnomocnenia

______________________
Obec Orovnica
Mgr. Katarína Forgáčová
starostka

3

