$otpbanka
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 5001/18/017-BZ-01
(bez ručiteľa)
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. J 91/1950Sb.
medzi

Obchodné meno
Sídlo
IČO
Obchodný register
za ktorú koná

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31 318 916
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B
Ing. Dana Ivanková, regionálny manažér
regionálneho korporátneho centra VÝCHOD
Ing. Katarína Fridmanská, vzťahový manažér pre
firemných klientov
ďalej len „Zmenkový verite!"' alebo „Banka"
a
Jaklovce
Obec
00 329 207
IČO
Nová 464, ,055 61 Jaklovce
Sídlo
Mgr., PhDr.,. Matúš Fedor, starosta
za ktorého koná
rodné číslo:
trvale bytom: Kostolná 462/1, Ô55 61 Jaklovce
štátna príslušnosť: Slovenská republika
doklad totožnosti: Občiansky preukaz č.
ďalej len „Zmenkový dlžník" alebo „Dlžník"
Článok I. - Úvodné ustanovenia
1.
Pre účely tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách :
SRSSBA
Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie
so sídlom: BLUMENTAL OFFICE l., Mýtna 48, 811 07
Bratislava, IČO: 30 813 182
Zabezpečovaná pohľadávka pohľadávka vymedzená v čl. II bod 2. tejto Zmluvy
Zákon o bankách
zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva
táto Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke
Zmluva o úvere
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo
5001/18/017 zo dňa 11.07.2018 uzatvorená medzi
Zmenkovým veriteľom a Zmenkovým dlžníkom
Zmluvné strany
Zmenkový dlžník a Zmenkový veriteľ
Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom
2.
nemajú interpretačný význam.
"EUR", ,,€" a "euro" znamená zákonnú menu Európskej menovej únie.
3.
Pokiaľ Zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú
4.
interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a
účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony
alebo iné právne predpisy, na ktoré táto Zmluva odkazuje.
Článok II. - Predmet zmluvy
Zmenkový dlžník vystavil v prospech Zmenkového veriteľa zmenku, ktorá neobsahuje
1.
údaj o zmenkovej sume a dátume splatnosti zmenky (ďalej ako „Bianko zmenka").
Bianko zmenka je vystavená Zmenkovým dlžníkom za účelom zabezpečenia :
2.

