DOHODA O VYDANÍ A VYPLNENÍ BLANKOZMENKY
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a čl. I. § 10 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
zastúpené:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
(ďalej len „Hlavné mesto SR Bratislava“)
a
Vystaviteľ:
FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.
so sídlom
Karloveská 34, 841 04 Bratislava
zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sa, Vložka číslo 5202/B
zastúpená:
Ing. Vladimír Salkovič, predseda predstavenstva
Mgr. Karol Jamriška, člen predstavenstva
IČO:
46 006 184
DIČ:
2023182568
IČ DPH:
SK2023182568
IBAN:
SK68 6500 0000 0000 2031 9078
(ďalej len „Vystaviteľ“)
a
Avalista:
Petržalka City A, a.s.
so sídlom:
zapísaná v

Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sa, Vložka číslo 4680/B
zastúpená:
Ing. Andrej Kasana, člen predstavenstva, a Ing. Štefan Koluš, člen predstavenstva
IČO:
44 493 592
DIČ:
2022791243
IČ DPH:
SK 2022791243
IBAN:
SK 7911000000002944006409
(ďalej len „Avalista“ alebo „Avalisti“)

uzatvárajú podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a čl. I. § 10 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení neskorších predpisov túto
dohodu o vydaní a vyplnení blancozmenky (ďalej len „Dohoda“):
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1. Predmet Dohody a zabezpečovaná pohľadávka
1.1.

Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na vydaní, spôsobe a podmienkach vyplnenia
blankozmenky špecifikovanej v článku 2 Dohody, za účelom zabezpečenia splatenia zabezpečovanej
pohľadávky uvedenej v bode 1.2 tohto článku Dohody.

1.2.

Za zabezpečovanú pohľadávku sa pre účely tejto Dohody považuje pohľadávka Hlavného mesta SR
Bratislava, ktorá vznikne z titulu uplatnenia zmluvnej pokuty zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy voči
Vystaviteľovi v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 20.09.2016 medzi Hlavným
mestom SR Bratislavou ako prijímateľom, Vystaviteľom ako poskytovateľom a Avalistom (ďalej len
„Zmluva o spolupráci“), na základe ktorej sa Vystaviteľ zaviazal zrealizovať stavbu – úpravu križovatky
za podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci (ďalej len „Zabezpečovaná pohľadávka“).

2. Blankozmenka
2.1.

Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že na zabezpečenie Zabezpečovanej pohľadávky vystavil vlastnú
blankozmenku a zároveň Avalisti potvrdzujú, že vlastnú blankozmenku ako zabezpečovací prostriedok s
nasledovnými údajmi avalovali:
2.1.1. označenie, že ide o zmenku, vyjadrené v texte listiny,
2.1.2. bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
2.1.3. miesto a dátum vystavenia: V Bratislave, dňa 28. septembra 2016,
2.1.4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava, IČO:
603 481,
2.1.5. doložka:

„bez protestu”, „nie na rad“

2.1.6. miesto platenia: (nevyplnené),
2.1.7. splatné v (domicil): (nevyplnené),
2.1.8. Vystaviteľ: FORESPO PETRŽALKA CITY a. s., Sídlo: Karloveská 34, 84104 Bratislava, IČO: 46
006 184, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, odd.: Sa, vložka č.
5202/B, v mene ktorej koná Ing. Vladimír Salkovič, predseda predstavenstva a Mgr. Karol
Jamriška, člen predstavenstva,
2.1.9. Zmenkové vyplňovacie právo vyplýva z Dohody o vydaní a vyplnení blankozmenky uzavretej dňa
27.09.2016 medzi FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. so sídlom : Karloveská 34, 841 04
Bratislava, IČO: 46 006 184 ako vystaviteľom tejto zabezpečovacej zmenky a Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava, IČO: 603 481 ako
remitentom a avalistom: Petržalka City A, a.s., Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava,
IČO: 44 493 592,
2.1.10. PER AVAL: Petržalka City A, a.s., Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava, IČO: 44 493
592, v mene ktorej koná Ing. Ivan Propper, predseda predstavenstva, a podpis za Avalistu.
2.2.

Vystavená blankozmenka neobsahuje zmenkovú sumu, menu, miesto platenia, domicil a dátum splatnosti
zmenky.

2.3.

Hlavné mesto SR Bratislava ako remitent podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že prevzalo vlastnú
blankozmenku opísanú v bode 2.1 tohto článku Dohody. Hlavné mesto SR Bratislava touto dohodou
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poveruje Mgr. Martina Katriaka, aby vlastnú blankozmenku od Vystaviteľa prevzal a písomne potvrdil jej
v mene Hlavného mesta SR Bratislavy, a teda odovzdaním vlastnej blankozmenky Mgr. Martinovi
Katriakovi sa považuje povinnosť odovzdať zmenku podľa Zmluvy o spolupráci za riadne splnenú.

3.

Vyplňovacie právo zmenkové

3.1.

Vystaviteľ udeľuje Hlavnému mestu SR Bratislave neodvolateľné zmenkové vyplňovacie právo, ktoré ho
oprávňuje vyplniť v texte odovzdanej blankozmenky chýbajúce údaje, a to zmenkovú sumu, menu, miesto
platenia, domicil a dátum splatnosti zmenky, a urobiť tak z blankozmenky zmenku úplnú.

3.2.

Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnené využiť vyplňovacie zmenkové právo výlučne v prípade, ak
Vystaviteľ neuhradí Hlavnému mestu SR Bratislave riadne a včas splatnú Zabezpečovanú pohľadávku
alebo jej časť.

3.3.

Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnené vyplniť zmenku v chýbajúcich náležitostiach, ktorými sú: údaj
určitej peňažnej sumy, ktorú sa Vystaviteľ zaväzuje zaplatiť (zmenková suma) a mena, údaj o mieste
platenia, domicile a splatnosti (zročnosti) zmenky a to tak, že:
3.3.1. zmenková suma zahrnie nezaplatenú sumu (zostatok) Zabezpečovanej pohľadávky ku dňu
vyplnenia zmenky,
3.3.2. menu, v ktorej má byť Zabezpečovaná pohľadávka splatená,
3.3.3. miestom platenia bude Bratislava,
3.3.4. domicilom bude Bratislava,
3.3.5. za deň splatnosti sa uvedie najneskôr 365. kalendárny deň po splatnosti Zabezpečovanej
pohľadávky.

4.

Osobitné podmienky

4.1.

Medzi zmluvnými stranami tejto Dohody nemôže byť zmenka použitá so splatnosťou na videnie.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že po vyplnení zmenky Hlavné mesto SR Bratislava oznámi túto skutočnosť
Vystaviteľovi a Avalistom s doplnenými údajmi o zmenkovej sume, mene, mieste platenia, domicile a dni
splatnosti.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne vyhlasujú, že vyplňovacie právo Hlavného mesta SR Bratislavy udelené touto
Dohodou je neodvolateľné a neprevoditeľné. Hlavné mesto SR Bratislava nie je oprávnené previesť
blankozmenku pred jej vyplnením v súlade s touto Dohodou.

4.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Hlavné mesto SR Bratislava nevyužije vyplňovacie právo
udelené touto Dohodou, Hlavné mesto SR Bratislava vráti Vystaviteľovi znehodnotenú blankozmenku po
splnení jeho povinností zo Zmluvy o spolupráci.
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5. Záverečné ustanovenia
5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sú písomnosti doručované osobne, prevzatie musí byť
potvrdené preberajúcou osobou. V prípade ak sú písomnosti zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty,
a.s., písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky zaslanej na adresu sídla
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví Dohody, pričom v takomto prípade sa za deň
doručenia považuje v tuzemsku – 3. (tretí) deň po odoslaní a v cudzine – 7. (siedmy) deň po odoslaní a to
aj v prípade ak sa druhá zmluvná strana o jej doručení nedozvedela.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa budú spravovať slovenským právnym
poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení
neskorších predpisov.

5.3.

Dohoda je vyhotovená v slovenskej jazykovej verzii. V prípade, ak je pre potreby zmluvného vzťahu
vytvorená aj inojazyčná verzia zmluvných dokumentov, vždy je rozhodujúcou verziou slovenská jazyková
verzia.

5.4.

Pojmy uvedené v tejto Dohode s veľkými počiatočnými písmenami majú význam definovaný v tejto
Dohode.

5.5.

V prípade, ak by niektoré z ustanovení Dohody bolo vyhlásené za neplatné, resp. neaplikovateľné,
nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, pričom sa
zmluvné strany zaväzujú, že takto neplatné, resp. neaplikovateľné ustanovenie nahradia iným, právne
relevantným ustanovením, resp. samostatnou dohodou sledujúcou hospodársky účel neplatného, resp.
neaplikovateľného ustanovenia.

5.6.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa Dohody, sa budú uskutočňovať na základe vzájomnej dohody a to formou
písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.

5.7.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a právne účinky nadobúda
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislava, a to v súlade s
ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

5.8.

Podpisom Dohody, Vystaviteľ a Avalisti v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení v znení zákona č. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon“), poskytujú Hlavnému mestu SR Bratislava súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov
uvedených v Dohode za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie osôb a to na celú dobu
trvania zmluvného vzťahu založeného touto Dohodou s tým, že sú oprávnené tento súhlas písomne
odvolať, pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú niečo iné, v prípade preukázateľného porušenia
Zákona zo strany Hlavného mesta SR Bratislava.

5.9.

Hlavné mesto SR Bratislava týmto vyhlasuje, že osobné údaje Vystaviteľa a Avalistov bude spracovávať v
súlade s ustanoveniami Zákona.

5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe tejto Dohody budú predložené príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej
republiky.
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5.11. Fyzické osoby podpisujúce Dohodu, v mene Vystaviteľa, ako aj v Avalistov, týmto vyhlasujú, že podľa ich
vedomosti ku dňu podpisu Dohody sú všetky vyhlásenia uvedené, alebo poskytnuté na základe Dohody
pravdivé, úplné a nie sú v žiadnom ohľade zavádzajúce.
5.12. Osoby podpisujúce túto Dohodu v mene zmluvných strán vyhlasujú, (i) že si Dohodu riadne prečítali, (ii) v
plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni,
ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto
vlastnoručne podpisujú.
5.13. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Vystaviteľ a Avalista a dve
obdrží Hlavné mesto SR Bratislava.

V Bratislave, dňa: 28.09.2016
Za Vystaviteľa:
FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.

__________________
Ing. Vladimír Salkovič v.r.
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa: 14.10.2016
Za
Hlavné
mesto
SR
Bratislava:
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

______________________
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

_________________
Mgr. Karol Jamriška v.r.
člen predstavenstva

Za Avalistu:
Petržalka City A, a.s.
_________________
Ing. Andrej Kasana v.r.
člen predstavenstva

______________
Ing. Štefan Koluš v.r.
člen predstavenstva
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