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DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE 

č.  71730-2011 
uzavretá medzi 

 
verite ľom: 
Slovenská záru čná a rozvojová banka, a. s. 
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 
Zástupcovia oprávnení konať na základe poverenia zo dňa 18.04.2011:  
Ing. Mária Zmajkovičová, zamestnanec banky 
a  
Ing. Milan Kuracina, zamestnanec banky 
IČO: 00 682 420 
IČ DPH: SK 2020804478 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B 
 

a 
dlžníkom: 
názov obce:     Obec Ipe ľský Sokolec  
sídlo:      Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec    
IČO:      00307092 
DIČ:       2021020683 
oprávnený konať: Mgr. Arnold Ozsvald, starosta obce 
 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „veriteľ“) a Obec Ipeľský Sokolec (ďalej len  
„dlžník“)  uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov túto 
 

dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke: 
 

Článok I. 
 
1.1. V zmysle tejto dohody dlžník v y h l a s u j e,   ž e   o d o v z d a l   veriteľovi vlastnú 

blankozmenku vystavenú v Nitre  "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., 
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú u (platobné 
miesto) Tatra banka, a.s.,Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej 
sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy. 

 
Článok II. 

 
2.1.    Vyššie uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi, 

vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č.  71730-2011 uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom dňa 
.............................. v znení jej prípadných neskorších dodatkov ( ďalej len „úverová zmluva“), 
vo výške  473.357,- Eur (slovom štyristosedemdesiattri tisíc tristopäťdesiatsedem eur), 
vrátane príslušenstva.  

Článok III. 
 

3.1. Dlžník zároveň s odovzdaním blankozmenky udeľuje veriteľovi vyplňovacie právo k 
blankozmenke.  

 
3.2. Obsahom vyplňovacieho práva k blankozmenke je dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o tom, 

že dlžník súhlasí s tým, že v prípade, ak nesplní riadne a včas niektorý zo svojich záväzkov, 
alebo čo i len ich časť, vyplývajúcich mu z úverovej zmluvy uvedenej v článku II., je veriteľ 
oprávnený doplniť blankozmenku o dátum jej splatnosti a o zmenkovú sumu zodpovedajúcu 
výške záväzkov dlžníka voči veriteľovi, t. j. tak, aby uspokojila celú pohľadávku veriteľa, 
vzniknutú na základe citovanej úverovej zmluvy ku dňu, ktorý uvedie na blankozmenke ako 
deň splatnosti, čím sa blankozmenka stane platnou zmenkou. Takúto zmenku je veriteľ 
oprávnený použiť na uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Dlžník súhlasí s  
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