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Dohoda o zmene splatnosti záväzkov  

č. 713/CC/18-Odk-Doh1  
  (ďalej „Dohoda“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
  
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37  Bratislava, IČO: 00151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka“) 
 
a 
 
Obchodné meno/názov:  Obec Čirč 
Adresa sídla: Čirč 208, 065 42 Čirč 
IČO: 00 329 835 
(ďalej „Dlžník“)  
 
 

Preambula 
 

Vzhľadom k tomu, že: 
a) spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17, IČO: 31 651 518 zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V (ďalej „Postupca“) ako 
zhotoviteľ a záujmové združenie obcí Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol, so sídlom: Ul. Na rovni 12, 
065 41 Ľubotín, IČO: 42 076 676 ako objednávateľ (ďalej ako „Objednávateľ“) uzatvorili dňa 17.05.2010 
Zmluvu o dielo č. 4909.0070024RSI v znení jej neskorších zmien a dodatkov (ďalej ako „Zmluva 
o dielo“). V súlade s podmienkami Zmluvy o dielo realizoval Postupca riadne a včas časť stavebného 
diela s označením „Kanalizácia a ČOV Čirč 1. Etapa“, za ktorého realizáciu vystavil Postupca dňa 
17.07.2012 faktúru č. 5801071342 vo výške 87 438,76 EUR so splatnosťou dňa 02.02.2013 (ďalej ako 
„Faktúra“);  

b) Dňa 22.08.2018 uzatvorili Postupca, Obec Čirč, so sídlom: Čirč 208, 065 42 Čirč, IČO: 00 329 835 ako 
postupník (ďalej ako „Dlžník“) a Objednávateľ ako dlžník Zmluvu o postúpení pohľadávok (ďalej ako 
„Kontrakt“), na základe ktorej Postupca postúpil na Dlžníka pohľadávku zo Zmluvy o dielo, a to 
pohľadávku vo výške 87 438,76 EUR, ktorá je evidovaná Faktúrou a predstavuje právo Postupcu voči 
Objednávateľovi na zaplatenie ceny za zhotovenie časti stavebného diela s označením „Kanalizácia 
a ČOV Čirč 1. Etapa“ (ďalej ako „Pohľadávka zo Zmluvy o dielo“);   

c) Účinnosťou Kontraktu sa veriteľom Pohľadávky zo Zmluvy o dielo stal Dlžník, ktorý sa súčasne 
v Kontrakte zaviazal zaplatiť Postupcovi za postúpenie Pohľadávky zo Zmluvy o dielo odplatu v celkovej 
výške 87 438,76 EUR (ďalej ako „Odmena za postúpenie“). Splatnosť Odmeny za postúpenie bola 
dohodnutá v Kontrakte podľa nasledovného splátkového kalendára: 

 splátka vo výške:   27 438,76 EUR, splatnosť do: 15.12.2018, 

 splátka vo výške:   20 000,00 EUR, splatnosť do: 15.12.2019, 

 splátka vo výške:   20 000,00 EUR, splatnosť do: 15.12.2020, 

 splátka vo výške:   20 000,00 EUR, splatnosť do: 15.12.2021 (pre splatnosť poslednej splátky 
ďalej ako „Deň splatnosti Pohľadávky“); 

d) Postupca a Banka uzatvorili dňa 12.11.2018 Zmluvu o postúpení pohľadávky č. 713/CC/18-Odk na 
základe ktorej sa stala Banka veriteľom Pohľadávky (ďalej „Zmluva“), a   

e) Dlžník požiadal Banku o zmenu splatnosti pohľadávky/pohľadávok, ktorá bola/ktoré boli na Banku 
postúpené na základe Zmluvy (ďalej aj v prípade jednotlivej, aj v prípade viacerých pohľadávok len 
„Pohľadávka“, t.j. v prípade, ak je v texte uvedené „Pohľadávka“, má sa na mysli každá Pohľadávka, 
alebo ktorákoľvek z nich), 

sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dohody, a to podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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I.   Predmet Dohody 
 

1. Predmetom Dohody je reštrukturalizácia Pohľadávky Bankou, t.j. zmena splatnosti Pohľadávky, a úprava 
ostatných práv a povinností zmluvných strán. 
 

 
II. Reštrukturalizácia Pohľadávky  

 
1. Dlžník v zmysle § 323 Obchodného zákonníka v plnom rozsahu, čo do dôvodu, spôsobu plnenia a výšky, 

uznáva svoj záväzok zaplatiť Banke Pohľadávku s príslušenstvom. 
2. Doterajšie práva a povinnosti z Kontraktu, ktoré Banka nadobudla na základe Zmluvy, sa nahrádzajú 

novými právami a povinnosťami, špecifikovanými v Dohode (privatívna novácia).  
3. Lehota splatnosti Pohľadávky sa nahrádza novou lehotou splatnosti uvedenou v článku IV. Dohody. 
4. Právnym dôvodom vzniku nových záväzkov a práv, vyplývajúcich z  Dohody, je výlučne zmena v osobe 

veriteľa.  
 
 

III. Odmena, Poplatky, náklady 
 

1. Odmena 
1.1. Dlžník je povinný platiť Banke Odmenu odo dňa, v ktorý bola z účtu Banky v prospech účtu 

Postupcu odpísaná odplata za postúpenú Pohľadávku, v zmysle Zmluvy, do dňa bezprostredne 
predchádzajúceho dňu úplného splatenia Pohľadávky Banky (vrátane). 

1.2. Výška Odmeny je suma vypočítaná Sadzbou z nesplatenej časti Pohľadávky.  
1.3. Sadzba je stanovená  ako súčet:  

Referenčnej sadzby: 12M EURIBOR + marža 0,70 % p.a.  
1.4. Odmenové obdobie:  
 1 mesiac, a to kalendárny mesiac  
1.5. Obdobie Sadzby: 
1.6. 12 mesiacov, a to kalendárne mesiace. Pre Odmenové obdobie a Obdobie Sadzby platí: 

1.6.1. prvé začína dňom, v ktorý bola z účtu Banky v prospech účtu Postupcu odpísaná odplata za 
Pohľadávku, v zmysle Zmluvy, a každé ďalšie začína v deň nasledujúci po skončení 
predchádzajúceho, 

1.6.2. každé trvá dohodnutý počet mesiacov, ak nie je uvedené inak, 
1.6.3. ak Odmenové obdobie alebo Obdobie Sadzby sa podľa Dohody počíta podľa: 

a) kalendárnych mesiacov, každé skončí v deň predchádzajúci poslednému Obchodnému 
dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, 

b) bežných mesiacov, každé skončí v deň predchádzajúci Obchodnému dňu, ktorý sa 
číselne zhoduje s dňom splátky. Ak deň číselne zhodný s dňom splátky nie je Obchodným 
dňom, tak Odmenové obdobie alebo Obdobie Sadzby skončí v deň predchádzajúci 
najbližšiemu nasledujúcemu Obchodnému dňu.  

1.6.4. posledné Odmenové obdobie a Obdobie Sadzby končia v deň predchádzajúci dňu splatenia 
istiny Pohľadávky.  

1.7. Odmena za príslušné Odmenové obdobie je splatná v deň nasledujúci po poslednom dni 
Odmenového obdobia za obdobie od prvého dňa príslušného Odmenového obdobia (vrátane) do 
posledného dňa príslušného Odmenového obdobia (vrátane). 

1.8. Pokiaľ Referenčná sadzba nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia vyhlásená, použije Banka 
pre stanovenie jej výšky pre príslušné Obdobie Sadzby naposledy vyhlásenú Referenčnú sadzbu 
pred Dňom stanovenia (Banka v takom prípade bez meškania oznámi Dlžníkovi zánik cenového 
zdroja a výšku Sadzby odvodenú od naposledy vyhlásenej Referenčnej sadzby). Výška Sadzby 
odvodená od naposledy vyhlásenej Referenčnej sadzby bude platiť až do dňa, keď sa Banka a 
Dlžník dohodnú na výške a spôsobe určenia Sadzby. 

1.9. Výšku Sadzby nebude Banka Dlžníkovi písomne oznamovať.  
1.10. Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky, je povinný platiť Banke úroky z 

omeškania z dlžnej čiastky; Banka je oprávnená úroky z omeškania neuplatňovať. Dlžná čiastka sa 
úročí úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania až do dňa bezprostredne 
predchádzajúceho dňu jej splatenia. Pre účely určenia výšky úroku z omeškania sa uplatní Sadzba 
zvýšená o 10 % p. a.. Úroky z omeškania sú splatné denne. Banka môže zúčtovať úroky z 
omeškania denne alebo v deň splatnosti Odmeny. 
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1.11. Banka môže jednostranne meniť výšku Sadzby, sadzby pre výpočet úrokov z omeškania, bázu 
výpočtu Odmeny, deň splatnosti Odmeny, úrokov z omeškania, ako aj spôsob ich splácania, a to 
z dôvodov zmeny finančného správania Dlžníka, zmeny rizikovosti zmluvného vzťahu založeného 
Dohodou a z dôvodov, kedy je Banka oprávnená jednostranne zmeniť podmienky Dohody. 
 

2. Poplatky 
2.1. Dlžník uhrádza Banke nasledovné Poplatky: 

2.1.1. Spracovateľský poplatok 
a) vo výške: 300,- EUR  
b) splatný v mene: EUR 
c) s lehotou splatnosti: v zmysle definície tohto Poplatku  
2.1.2. ďalšie Poplatky v zmysle Sadzobníka, splatné v mene a v lehote splatnosti uvedenej 

v Sadzobníku. 
3. Náklady 

3.1. Dlžník uhrádza Banke náklady spojené s: 
3.1.1. registráciou alebo podaním v súvislosti so zriadením a vznikom, zmenou alebo zrušením 

Zabezpečenia (napr. náklady na registráciu záložného práva, vzdanie sa záložného práva, 
overenie podpisov na splnomocneniach Banky, náklady Banky na obstaranie výpisov 
z obchodného registra a pod.) vrátane nákladov súvisiacich so spísaním notárskej zápisnice, 

3.1.2. ocenením predmetu Zabezpečenia realizovaným na ročnej báze, a 
3.1.3. doplnením Zabezpečenia. 

3.2. Dlžník uhradí Banke, bezodkladne po jej požiadaní, účelne vynaložené náklady Banky, vrátene 
nákladov na právne zastupovanie Banky, ktoré jej vzniknú: 
3.2.1. neplnením alebo porušením povinnosti Dlžníka voči Banke,  
3.2.2. neplnením alebo porušením povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z Kontraktu, a 
3.2.3. v súvislosti so súdnym alebo obdobným konaním, ktorého sa Banka zúčastní v súvislosti so 

súdnym alebo iným konaním medzi Dlžníkom a tretími osobami. 
3.3. Ak dôjde k predčasnému splateniu Pohľadávky alebo jej časti, Dlžník nahradí Banke peňažné 

prostriedky, o ktoré náklady na refinancovanie predčasne splatených splátok prekročia výnosy 
z opätovného umiestnenia predčasne splatených splátok v období od ich splatenia až do termínu 
ich pôvodnej splatnosti (breakage costs). 
 

 
IV. Splácanie Pohľadávky 

  
1. Dlžník splatí Pohľadávku podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 (Splátkový kalendár) 

Dohody, nie však neskôr ako v deň 30.11.2026, ktorý je Dňom konečnej splatnosti Pohľadávky. 
2. Pokiaľ by deň splatnosti ktorejkoľvek splátky Pohľadávky v zmysle splátkového kalendára mal presiahnuť 

Deň konečnej splatnosti Pohľadávky, zaväzuje sa Dlžník splatiť takú splátku v Deň konečnej splatnosti 
Pohľadávky. 

3. Pravidlo určenia splatnosti Pohľadávky Banky: splatnosť výlučne v deň, ktorý je Obchodným dňom  
4. Dlžník spláca Pohľadávku Banky: 

a) odpísaním peňažných prostriedkov z Účtu pre splácanie aj bez predloženia platobného príkazu podľa 
zákona o platobných službách a to po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Dohodou. Odpis vo 
výške splatnej Pohľadávky Banky vykoná Banka v deň jej splatnosti. Ak odpis nie je možné vykonať 
z Účtu pre splácanie, môže Banka vykonať odpis z akéhokoľvek účtu Dlžníka, alebo 

b) započítaním vzájomných pohľadávok zo strany Banky. 
 Dohodnutý spôsob splácania je Banka oprávnená jednostranne zmeniť z dôvodov, kedy je Banka 

oprávnená jednostranne zmeniť podmienky Dohody. 
5. Pri splácaní Pohľadávky Banky sa uhrádzajú záväzky Dlžníka v nasledovnom poradí: 

a) náklady Banky podľa Dohody v poradí od najskôr splatného, 
b) Poplatky v poradí od najskôr splatného, 
c) úroky z omeškania v poradí od najskôr splatného, 
d) Odmena podľa poradia od najskôr splatnej, 
e) istina Pohľadávky, 
f) ostatné čiastky dlžné podľa Dohody. 

6. Ak má Banka splatné pohľadávky voči Dlžníkovi aj na základe iných Finančných dokumentov než je 
Dohoda, budú tieto splácané ich odpisom tak, ako je uvedené vyššie v bode 5. tohto článku Dohody, a to 
podľa poradia stanoveného Bankou. 
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7. Pre splácanie Pohľadávky Banky platí: 
7.1. Dlžník zabezpečí na Účte pre splácanie dostatok peňažných prostriedkov, aby bolo možné včas 

realizovať odpis peňažných prostriedkov. Ak je Účet pre splácanie vedený v inej mene, ako je 
mena, v ktorej má byť uhradená Pohľadávka Banky, je Dlžník povinný zabezpečiť dostatok 
peňažných prostriedkov na tomto účte najneskôr dva Obchodné dni pred dňom splatnosti 
Pohľadávky Banky, 

7.2. dlžná suma je uhradená včas, ak je v deň jej splatnosti pripísaná na Účet Banky, 
7.3. Pohľadávku Banky nie je možné zaplatiť zmenkou ani šekom, 
7.4. Dlžník spláca Pohľadávku v mene EUR, 
7.5. platba Poplatkov sa vykonáva v mene Pohľadávky, 
7.6. platba nákladov Banky sa vykonáva v mene, v akej boli vynaložené, 
7.7. ak splatnosť Pohľadávky pripadne na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, je Pohľadávka splatná v 

nasledujúci Obchodný deň, 
7.8. ak ku dňu splatnosti Pohľadávky Dlžník uhradil viac ako je Pohľadávka Banky, Banka preplatok 

vráti na účet, z ktorého bola platba realizovaná, 
7.9. splátky uhradené pred dňom splatnosti Pohľadávky Banka vedie ako preplatok, ktorý sa na úhradu 

Pohľadávky použije dňom splatnosti splátky. Vznik preplatku Banka Dlžníkovi neoznamuje. Banka 
preplatok neúročí, 

7.10. Banka nie je povinná prijať platbu, ktorá nie je označená dohodnutým variabilným symbolom. 
Vzniknuté náklady znáša Dlžník. 

8. Banka rozhodne o predčasnom splatení Pohľadávky na základe žiadosti Dlžníka. Ak Dohoda výslovne 
nehovorí inak, predpokladom predčasného splatenia je splnenie podmienok stanovených Bankou (najmä 
úhrada Poplatku za predčasné splatenie Pohľadávky a úhrada refinančných nákladov). Ak Pohľadávka 
Banky nie je splácaná riadne a včas, môže žiadosť o predčasné splatenie Pohľadávky Banky podať 
v mene Dlžníka aj Garant. 

9. Ak Dlžník splatí časť Pohľadávky predčasne, Banka primerane skráti dobu splácania Pohľadávky, pričom 
predčasne splatená suma sa odpočítava vždy od posledných splátok. Na žiadosť Dlžníka Banka umožní 
rovnomerné zníženie splátok tak, aby bola doba splácania Pohľadávky zachovaná. Výšku splátky 
následne Dlžníkovi oznámi.   

 
 

V. Vyhlásenia 
 

1. Všeobecné vyhlásenia 
Dlžník vyhlasuje: 
a) je osobou s plnou spôsobilosťou na právne úkony, 
b) Finančné dokumenty boli podpísané osobami oprávnenými konať za Dlžníka, ktoré neprekročili svoje 

oprávnenia, 
c) Finančné dokumenty uzavrel vo vlastnom mene a na vlastný účet, 
d) má všetky povolenia a súhlasy potrebné pre platné uzavretie Finančných dokumentov a pre 

uskutočnenie plnení v súvislosti s nimi alebo na ich základe, 
e) uzavretie Finančných dokumentov nie je v rozpore so zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu a 

právnymi predpismi, ktoré sú pre neho záväzné, alebo ktorými sú dotknuté jeho práva a povinnosti, 
f) nenastal a ani nehrozí Prípad porušenia, 
g) neexistuje Právo tretej osoby, ktoré Banka neakceptovala, 
h) dokumenty a informácie, ktoré odovzdal alebo oznámil Banke v súvislosti s Finančnými dokumentmi, 

sú pravdivé a úplné. 
 

2. Vyhlásenia k Pohľadávke 
Dlžník ďalej vyhlasuje: 
a) práva a povinnosti z Pohľadávky existujú, nezanikli preklúziou, premlčaním alebo splnením, 
b) Pohľadávka nie zaťažená žiadnou ťarchou ani iným právom tretej osoby alebo zabezpečením a nie je 

závislá od protiplnenia, 
c) postúpenie Pohľadávky nie je vylúčené v zmysle § 525 Občianskeho zákonníka, 
d) neexistujú práva Dlžníka na započítanie voči Postupcovi, ktoré by povoľovali započítanie 

Pohľadávky, 
e) neexistujú námietky proti Pohľadávke, ktoré by Dlžník mohol uplatniť, 
f) Pohľadávka nebola doposiaľ Dlžníkom ani čiastočne zaplatená, a 
g) neexistujú žiadne súdne, správne alebo iné konania týkajúce sa existencie alebo výšky Pohľadávky. 
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VI. Povinnosti 

 
1. Informačné povinnosti 

Dlžník informuje Banku: 
a) o skutočnosti, že nastal alebo hrozí Prípad porušenia, a to bezodkladne od okamihu, keď sa o tejto 

skutočnosti dozvedel, 
b) o získaní priamej alebo nepriamej účasti najmenej 50% alebo inak majoritných účastí na iných 

subjektoch, a to minimálne 15 dní pred podaním návrhu na vykonanie zmeny alebo uzatvorením 
príslušnej zmluvy, 

c) o iných skutočnostiach potrebných najmä na posúdenie alebo overenie jeho právneho a 
ekonomického postavenia Bankou, a to v lehote stanovenej Bankou, a 

d) o schválenom ročnom rozpočte a výkaze o jeho plnení, a to do 30-ich dní od skončenia každého 
kalendárneho mesiaca a informácie o pripravovaných či prijatých zmenách, najmä v rozpočte na 
príslušný rok. 
 

2. Dokumentárne povinnosti 
Dlžník doručí Banke: 
a) účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob 

a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu, štvrťročne do 30 dní po 
ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka, 

b) účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob 
a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu, ročne do 40 dní po 
ukončení príslušného kalendárneho roka, 

rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstva Dlžníka, vrátane 3-ročného rozpočtu, najneskôr do 
30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka, 

c) záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30-ich dní od jeho schválenia, najneskôr však do 
31.7. každého kalendárneho roka, 

d) rozpočet na nasledujúci rok do 31. 12., 
e) dokumenty, ktoré je povinný odovzdať majiteľom akcií, dlhopisov, podielových listov alebo dočasných 

listov, a ktoré má povinnosť zverejniť, a to najneskôr do 5-ich kalendárnych dní po tom, ako bol 
povinný tieto dokumenty zverejniť, 

 
3. Všeobecné pozitívne povinnosti 

Dlžník je povinný: 
a) splatiť Pohľadávku, 
b) zabezpečiť, aby jeho nezabezpečené platobné záväzky vyplývajúce z Finančného dokumentu mali 

postavenie aspoň rovnaké ako postavenie jeho iných nezabezpečených, nepodriadených 
a nepodmienených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov uspokojovaných prednostne na 
základe zákona, 

c) zabezpečiť vznik a trvanie Zabezpečenia, 
d) zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by hrozil Prípad porušenia, 
e) predložiť Banke dokumenty a informácie v zmysle Finančných dokumentov vždy vo forme 

a s obsahom akceptovanými Bankou, 
f) počas trvania Úverového vzťahu uskutočňovať svoj platobný styk prostredníctvom svojich účtov, 

zriadených v Banke v rozsahu dohodnutom v Úverovej zmluve, minimálne však v rozsahu 
zodpovedajúcom úrovni zadlženosti Dlžníka voči Banke. 

 
4. Všeobecné negatívne povinnosti  

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky, ktorý môže byť podmienený splnením podmienok 
(napr. poskytnutím dodatočného Zabezpečenia), Dlžník: 
a) nezriadi ani neumožní zriadiť Právo tretej osoby k svojmu súčasnému ani budúcemu majetku, 
b) neposkytne tretej osobe peňažné prostriedky formou úveru, pôžičky ani iným spôsobom,  
c) nedá do užívania ani nescudzí žiadnu časť svojho majetku, 
d) nevykoná úkon, ktorého vykonaním dôjde k zníženiu jeho majetku, vrátane odpustenia dlhu alebo jeho 

časti tretej osobe, 
e) nevykoná úkon smerujúci k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zmene jeho právnej formy, 
f) nespôsobí vznik Finančnej zadlženosti, s výnimkou Finančnej zadlženosti na základe Finančných 

dokumentov. 
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5. Revízia 

Dlžník je povinný v čase stanovenom Bankou: 
a) strpieť vykonanie Revízie spôsobom stanoveným Bankou, 
b) poskytnúť potrebnú súčinnosť (najmä umožniť vstup do svojich priestorov a vyhotovenie fotografií, 

poskytnúť požadované dokumenty a informácie, vystaviť potrebné plné moci), a  
c) vykonať Bankou uložené opatrenie na nápravu (ako napr. odstrániť alebo napraviť stav, ktorý je 

porušením Dohody, poskytnúť dodatočné Zabezpečenie a pod.). 
 

 
VII. Prípady porušenia a ich následky 

 
1. Prípadmi porušenia bez Lehoty na nápravu sú: 

1.1. omeškanie Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka s plnením peňažného záväzku podľa Finančného 
dokumentu, 

1.2. zavedenie nútenej správy na Dlžníka alebo podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
člena Skupiny Dlžníka alebo podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie člena Skupiny Dlžníka 
alebo začatie súdneho vrátane exekučného konania, ktorého následkom je alebo môže byť 
Podstatný nepriaznivý vplyv, 

1.3. strata, pozastavenie alebo obmedzenie podnikateľského oprávnenia Dlžníka, úradného alebo 
iného povolenia vyžadovaného Bankou v súvislosti s Finančnými dokumentmi, ktorých následkom 
je alebo môže byť Podstatný nepriaznivý vplyv, 

1.4. Podstatný nepriaznivý vplyv, 
1.5. začatie konania proti Banke na návrh Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka, 
1.6. porušenie finančného ukazovateľa, alebo   
1.7. skutočnosť uvedená v tomto bode 1. tohto článku VII. Dohody na strane Garanta. 

 
2. Prípadom porušenia s Lehotou na nápravu tri (3) kalendárne dni (ak v tomto bode uvedený Prípad 

porušenia už nie je uvedený v bode 1. tohto článku VII. Dohody) je: 
2.1. omeškanie Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka s plnením nepeňažného záväzku voči Banke. 

 
3. Prípadmi porušenia s Lehotou na nápravu tridsať (30) kalendárnych dní (ak v tomto bode uvedený 

Prípad porušenia už nie je uvedený v bode 1. alebo v bode 2. tohto článku VII. Dohody) sú: 
3.1. vyhlásenie Dlžníka z Finančných dokumentov sa ukáže ako nesprávne alebo neúplné,  
3.2. omeškanie Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka so splácaním peňažných záväzkov voči iným 

veriteľom,  
3.3. porušenie relevantného právneho predpisu zo strany Dlžníka, ktorého následkom je alebo môže 

byť Podstatný nepriaznivý vplyv,  
3.4. Dlžník alebo člen Skupiny Dlžníka je platobne neschopný alebo predĺžený,  
3.5. Dlžník alebo člen Skupiny Dlžníka začne rokovať s veriteľom o reštrukturalizácii záväzku alebo 

o neuplatňovaní práv veriteľa,  
3.6. porušenie Povinnosti inej než uvedenej v predchádzajúcich bodoch tohto článku, alebo 
3.7. skutočnosť uvedená v tomto bode 3. tohto článku VII. Dohody na strane Garanta. 

 
4. Následky Prípadu porušenia 
 Ak nastane Prípad porušenia, Banka má právo uskutočniť nasledovné úkony, a to samostatne alebo 
 v ich  kombinácii: 

4.1. vyhlásiť mimoriadnu splatnosť Pohľadávky Banky alebo jej časti a požadovať jej splatenie v lehote 
určenej v oznámení o mimoriadnej splatnosti, 

4.2. nevykonať platobný príkaz Dlžníka na nakladanie s peňažnými prostriedkami na akomkoľvek účte 
Dlžníka zriadenom v Banke, 

4.3. zvýšiť Sadzbu o 2 % p.a. na čas trvania Prípadu porušenia, alebo 
4.4. Dohodu vypovedať alebo od nej odstúpiť. 

 
 

VIII. Predčasné skončenie Dohody 
 

1. Dohodu je možné vypovedať: 
1.1. Zo strany Banky: 
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a) ak by plnenie akéhokoľvek záväzku Banky spôsobilo porušenie relevantného právneho 
predpisu alebo opatrení Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky, alebo 

b) ak nastane Prípad porušenia. 
1.2. Zo strany Dlžníka: 

a) ak je uzatvorenie Dohody v rozpore s právnymi predpismi, alebo  
b) v iných prípadoch uvedených v Dohode. 

2. Výpovedná doba je 3 dni a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej 
strane.  

3. Banka má právo odstúpiť od Dohody, ak: 
3.1. Dlžník porušil ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z Dohody, vrátne jej súčastí, 
3.2. Dlžník nesplnil alebo porušil ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, alebo 
3.3. Banka sa hodnoverným spôsobom (napríklad z predložených dokumnetov) dozvie, že právo Banky 

k Pohľadávke by mohlo byť akýmkoľvek spôsobom ohrozené, porušené, alebo by mohlo zaniknúť. 
V prípade, ak je predmetom Dohody zmena splatnosti viacerých záväzkov Dlžníka, v prípade, ak sa 

dôvod na odstúpenie od Dohody vzťahuje iba na niektorú zo Zmlúv, Banka má právo odstúpiť od celej 

Dohody alebo odstúpiiť iba od časti tejto Dohody, a to tej, ktorá sa vzťahuje k príslušnému Kontraktu 

a príslušnej Zmluve. V takomto prípade zaniknú z dôvodu odstúpenia Banky iba ustanovenia vzťahujúce 

sa k príslušnej Zmluve a Kontraktu. 

4. Najneskôr ku dňu zániku Dohody sa stáva splatnou Pohľadávka Banky.  
5. Predčasným skončením Dohody nezanikajú: 

5.1. dohoda o voľbe práva, 
5.2. dohoda o riešení sporov, 
5.3. dohoda o obmedzení práva Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na jeho účte, 
5.4. tie práva a povinnosti, ktorých ďalšie trvanie sa zmluvnými stranami výslovne dohodlo. 
 
 

IX. Osobitné ustanovenia 
 
1. Komunikácia 

1.1 Korešpondencia vedená v súvislosti s Dohodou sa bude uskutočňovať formou doporučených listov, 
faxov alebo e-mailov, pričom zmluvné strany považujú vyššie uvedené formy komunikácie za 
písomné. Korešpondencia bude adresovaná nasledovne: 

 

 

 

 

 
 
 

1.2. Dlžník bezodkladne informuje Banku o každej zmene svojich vyššie uvedených údajov. 

 
2. Plnenie záväzku ponúknuté treťou osobou 

Dlžník súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté treťou osobou. 
3. Trvanie Dohody 
 Zmluvné strany uzatvárajú Dohodu na dobu určitú, a to do dňa úplného vysporiadania všetkých záväzkov 

vzniknutých na základe Dohody alebo v jej súvislosti. 
4. Zmeny Dohody 

4.1. Každá zmena Dohody si vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu dodatku s výnimkou tých 
zmien, ktoré je Banka oprávnená vykonávať jednostranne. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť 
podmienky Dohody, pri ktorých to bolo v Dohode výslovne dohodnuté, a to z dôvodu: 
4.1.1 zmeny právnych predpisov, 

 adresovaná Dlžníkovi: adresovaná Banke: 

obchodné meno: Obec Čirč Slovenská sporiteľňa, a. s. 

korešpondenčná 
adresa: 

Čirč 208, 065 42 Čirč Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava 

kontaktná osoba: Michal Didik, starosta obce Ing. Milan Štefanko 

telefón: +421 52 4285161 +421 55 7355673 

e-mail: obeccirc@stonline.sk stefanko.milan@slsp.sk 
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4.1.2 vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť 
poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, 

4.1.3 zmeny technických možností poskytovania Bankových produktov, 
4.1.4 zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo 
4.1.5 zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability. 
O takejto zmene Banka informuje Dlžníka najneskôr 15 kalendárnych dní vopred.  

5. Definície a výkladové pravidlá 
5.1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v Dohode, majú význam definovaný 

v Prílohe č. 1 (Definície) alebo na inom mieste Dohody alebo vo VOP. Pojmy písané veľkými 
začiatočnými písmenami, používané v iných Finančných dokumentoch alebo dokumentácii, ktorá 
súvisí s Finančnými dokumentmi, majú význam definovaný v Prílohe č. 1 (Definície) alebo na inom 
mieste Dohody alebo vo VOP, ak v nich nie je uvedené inak. 

5.2. Ak v Dohode nie je uvedené inak alebo pokiaľ z jej kontextu nevyplýva niečo iné, pojmy 
v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak. 

5.3. Ak v Dohode nie je uvedené inak alebo pokiaľ z jej kontextu nevyplýva niečo iné, odkaz 
v Dohode: 

5.3.1. na zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo všeobecne 
záväzný právny predpis Slovenskej republiky, v ich platnom a účinnom znení, 

5.3.2. na Finančný dokument sa bude vykladať ako odkaz na Finančný dokument vrátane jeho 
príloh a súčastí a v znení jeho dodatkov a novácií,  

5.3.3. na články, body, odseky a prílohy sa bude vykladať ako odkaz na články, body, odseky 
a prílohy Dohody.  

5.4. Nadpisy článkov, bodov, odsekov a príloh slúžia len k sprehľadneniu Dohody a ich znenie nie je 
možné použiť na výklad jej ustanovení. 

6. Rozhodné právo 
 Finančné dokumenty a z nich vyplývajúce právne vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky. 
7. Poradie aplikácie obchodných podmienok Banky a právnych predpisov 

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, v Dohode bližšie nešpecifikované, sa riadia VOP a 
právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

8. Oboznámenie sa so súčasťami Dohody 
 Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Dohody, ktorými sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej 
„VOP“),  

b) Sadzobník a 
c) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  

a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
9. Rozhodcovský súd 

9.1. Zmluvné strany sa podľa zákona o rozhodcovskom konaní dohodli, že všetky spory, ktoré medzi 
nimi vznikli alebo vzniknú v zmluvnom vzťahu založenom medzi zmluvnými stranami Dohodou, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, s výnimkou tých sporov, ktoré podľa osobitného 
zákona nie je možné rozhodovať v rozhodcovskom konaní, bude prejednávať a rozhodovať 
Rozhodcovský súd.  
 

 Súhlas Dlžníka s Rozhodcovským súdom:    áno   nie 
 

9.2. Ak Dlžník nesúhlasil s Rozhodcovským súdom, podpisom Dohody vyhlasuje a potvrdzuje, že v 
súlade so zákonom o bankách mu bol zo strany Banky ponúknutý neodvolateľný návrh na 
uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy za podmienok uvedených v zákone o rozhodcovskom konaní 
a Dlžník túto možnosť výslovne odmietol. Preto prípadné spory z právneho vzťahu založeného 
Dohodou alebo z právnych vzťahov z nej vyplývajúcich, bude rozhodovať vecne a miestne príslušný 
súd podľa právnych predpisov. 

10. Platnosť a účinnosť Dohody 
Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon 
o slobode informácií). Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
splnením poslednej z podmienok uvedených v písmenách a) až ....) tohto bodu Dohody, najskôr však 
v Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník splnil podmienku uvedenú v písmene a) tohto bodu 
Dohody: 
a) Dlžník preukázal Banke zverejnenie Dohody spôsobom podľa VOP, a 
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b) Predloženie právoplatného rozhodnutia obecného zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené 
prijatie návratného financovania vo výške max 87.500,- EUR,  

c) Predloženie vyjadrenia  hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných 
zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po 
zohľadnení úveru. 

11. Jazyk 
Dohoda je vyhotovená v slovenskej jazykovej verzii.  
 

12. Prílohy 
Prílohami Dohody sú: 
 

 
13. Počet rovnopisov 
 Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Banka a jeden (1) Dlžník. 
 
 
V Košiciach, dňa 28.12.2018         V Čirči, dňa 28.12.2018 
 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. Dlžník 

Obec Čirč 
 
 
 
   
..................................................            ..................................................      
Ing. Milan Štefanko          Michal Didik 
Senior Relationship Manager         starosta obce 

 
 

 
................................................  
Mária Mastišová 

Špecialista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 Definície 

Príloha č. 2 Zoznam Zabezpečení 

Príloha č. 3 Splátkový kalendár 
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Príloha č. 1 
DEFINÍCIE 

Na účely Dohody majú nižšie uvedené pojmy význam k nim priradený: 
 
 

 

Deň konečnej 
splatnosti 
Pohľadávky 

deň splatnosti Pohľadávky dohodnutý v Dohode. 
 
 

  
Deň stanovenia rozhodujúci deň pre zistenie výšky Referenčnej sadzby na ďalšie Obdobie Sadzby, 

ktorý nastane dva Obchodné dni pred začiatkom Obdobia Sadzby a jeden 
Obchodný deň pre Referenčnú sadzbu typu overnight. 
 

Dlžník Klient, ktorý je na základe Dohody povinný splatiť Pohľadávku Banky a plniť ďalšie 
Povinnosti podľa Finančných dokumentov, alebo osoba, ktorá vstúpila do jeho 
postavenia. 

  
Finančná 
zadlženosť 

záväzok, o ktorom je Dlžník povinný účtovať, vzniknutý v súvislosti s: 
a) prijatými úvermi alebo pôžičkami,  
b) akreditívmi a obdobnými nástrojmi, 
c) dlhopismi, zmenkami alebo obdobnými dlhovými nástrojmi, 
d) konvertibilnými nástrojmi zaväzujúcimi ich emitenta poskytovať finančné plnenie, 
e) postúpením pohľadávok s dohodnutým postihom postupcu (najmä regres), 
f) zmluvou, ktorá je v súlade s účtovnými štandardmi aplikovanými v krajine jeho 

sídla považovaná za leasingovú zmluvu, 
g) obstarávacou cenou aktíva v rozsahu, v akom je splatná po jeho nadobudnutí 

alebo získaní povinnou stranou, pričom odklad splatnosti bol dohodnutý 
predovšetkým ako nástroj k získaniu finančných prostriedkov alebo financovaniu 
akvizície tohto aktíva, 

h) derivátovou transakciou uzavretou na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, 
kurzu, sadzby alebo inej veličiny, alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto 
pohybu, 

i) inou transakciou v rámci bežného obchodného styku (vrátane forwardových 
nákupných a predajných kontraktov), ktoré majú obdobný dopad ako úver alebo 
pôžička s výnimkou zálohy, 

j) ručiteľským záväzkom, sľubom odškodnenia, zárukou, iným záväzkom na 
zabezpečenie úveru alebo finančnej zadlženosti inej osoby akreditívom alebo 
iným nástrojom vydaným, uskutočneným alebo potvrdeným bankou alebo 
finančnou inštitúciou, alebo 

k) nákladmi a poplatkami spojenými s vymáhaním záväzku Dlžníka. 
 

Finančné 
dokumenty 
 

Dohoda, Kontrakt a iné dokumenty vyhotovené v súvislosti s nimi alebo označené 
Bankou ako Finančný dokument. 

Garant 
 

osoba odlišná od Dlžníka, ktorá poskytuje Zabezpečenie alebo osoba, ktorá vstúpila 
do jej postavenia. 
 

Lehota na 
nápravu 
 

lehota, ktorá začne plynúť v deň vzniku Prípadu porušenia, a počas ktorej Dlžník 
môže napraviť Prípad porušenia, a Banka neuskutoční úkony vykonávané ako 
následky Prípadu porušenia. 
 

Obdobie Sadzby 
 
Odmena 

obdobie, počas ktorého sa Sadzba nemení. 
 
peňažná suma, ktorú je Dlžník povinný Banke platiť za zmenu lehoty splatnosti 
Pohľadávky; Spôsob výpočtu výšky Odmeny a jej splatnosť sú uvedené v Dohode. 

 
Podstatný 
nepriaznivý vplyv 
 
 

okolnosť, ktorá má alebo môže mať zásadný negatívny dopad na: 
a) príjmy, podnikateľskú činnosť, prevádzku, majetok Dlžníka alebo Garanta, 
b) ekonomické alebo právne postavenie Dlžníka alebo Garanta, 
c) schopnosť Dlžníka alebo Garanta plniť Povinnosti, 
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Pohľadávka 
 

d) platnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia Finančného 
dokumentu, alebo 

e) hodnotu predmetu Zabezpečenia. 
 
všetky nižšie uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich: 
a) právo Banky na peňažné plnenie z Kontraktu, ktoré tvorí suma vo výške 

87.438,76,- EUR a jej príslušenstvo, a ktoré Banka nadobudla na základe 
Zmluvy, 

b) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikla alebo vznikne v dôsledku alebo 
v súvislosti s/so:  
- odstúpením, vypovedaním alebo iným zánikom Kontraktu, alebo 
- plnením Postupcu Dlžníkovi z neplatného Kontraktu alebo plnením bez 

právneho dôvodu alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol. 
 

Pohľadávka 
Banky 
 

všetky nižšie uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich: 
a) Pohľadávka, 
b) pohľadávka na uhradenie nákladov súvisiacich so Zabezpečením a jeho 

výkonom a na zaplatenie zmluvných pokút podľa Finančných 
dokumentov, 

c) iná pohľadávka a jej Príslušenstvo z Finančných dokumentov, 
d) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo 

v súvislosti s/so: 
- zmenou právneho vzťahu alebo záväzku založeného Dohodou,  
- nahradením záväzku z Dohody novým záväzkom,  
- plnením Dlžníkovi z neplatnej Dohody alebo plnením bez právneho 

dôvodu alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo 
- odstúpením alebo vypovedaním Dohody. 

 
Poplatok za 

správu 

Pohľadávky 

poplatok za správu Pohľadávky, splatný v mesačnej periodicite k ultimu príslušného 
kalendárneho mesiacaa to posledný Obchodný deň v kalendárnom mesiaci. 
Posledný poplatok za správu Pohľadávky je účtovaný a splatný v Deň konečnej 
splatnosti Pohľadávky. 
 

Povinnosť povinnosť Dlžníka alebo člena Skupiny Dlžníka, ktorá vyplýva z Finančných 
dokumentov. 
 

Právo tretej osoby 

 

znamená: 

a) zabezpečenie podľa právnych predpisov alebo iné obdobné právo 
v prospech tretej osoby, 

b) vecné bremeno alebo obdobné právo v prospech tretej osoby, 
c) nájomné alebo iné užívacie právo v prospech tretej osoby, 
d) dojednanie výhrady vlastníckeho práva alebo predkupného práva, 
e) právo tretej osoby použiť alebo viazať peňažné prostriedky alebo investičné 

nástroje alebo iné aktíva na bankových alebo iných účtoch (alebo inak 
evidované), 

f) právo započítať pohľadávky z bankových alebo iných účtov oproti 
pohľadávkam subjektov, ktoré tieto účty vedú voči Dlžníkovi, 

g) právo tretej osoby na nadobudnutie aktív od Dlžníka, alebo 
h) iné práva zakladajúce právo na prednostné uspokojenie v konkurznom alebo 

exekučnom konaní, 
a to samostatne alebo niektoré z nich alebo všetky súbežne.  
 

Prípad porušenia skutočnosť, ktorá je ako Prípad porušenia uvedená v Dohode.  
 

Príslušenstvo Odmena, úroky z omeškania, náklady Banky, na ktoré má Banka právo na základe 
Finančných dokumentov (napr. poštové náklady, telekomunikačné náklady, 
refinančné náklady, zvýšené náklady súvisiace s Dohodou, náklady na prípadnú 
konverziu a cezhraničný prevod, náklady spojené s vymáhaním Pohľadávky Banky, 
a pod.). 
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Referenčná 
sadzba  

zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Sadzbu, a to:  
EURIBOR/EONIA/EUROLIBOR/LIBOR – sadzba p.a., určovaná v závislosti 
od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. Jej výška 
zodpovedá výške úrokovej sadzby depozít na pevne stanovené časové 
obdobie v mene a sume porovnateľnej s Pohľadávkou Banky, ponúknutej na 
medzibankovom trhu pre príslušnú menu v Deň stanovenia.  

 
Ak výška Referenčnej sadzby nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia 
vyhlásená, pre určenie výšky Sadzby Banka použije Referenčnú sadzbu, ktorá bola 
pred Dňom stanovenia vyhlásená naposledy.  
 
Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. 
hodnotu nižšiu ako 0% p.a., Banka je oprávnená pre účely stanovenia výslednej 
Sadzby zarátať hodnotu Referenčnej sadzby pre dané Obdobie Sadzby vo výške 0% 
p.a. 
 

Revízia  
 

kontrola uskutočňovaná Bankou alebo osobou, ktorú Banka splnomocní; jej 
predmetom je najmä overenie schopnosti splácať Pohľadávku Banky, plnenia 
Povinností a Zabezpečenia. 
 

Skupina Dlžníka Garant, hospodársky spojené osoby a všetky osoby, ktoré sú v zmysle právnych 
predpisov: 
a) ovládané Dlžníkom alebo sú ním zriadené,  
b) napojené na rozpočet Dlžníka svojimi príjmami, výdavkami alebo príspevkom, 
c) Dlžníka zriadili alebo ho ovládajú,  
d) Dlžník je napojený na ich rozpočet svojimi príjmami, výdavkami alebo 

príspevkom, alebo 
sú spoločne s Dlžníkom zriadené alebo ovládané treťou osobou. 
 

Spracovateľský 
poplatok 
 

odplata za dojednanie záväzku Banky zmeniť splatnosť Pohľadávky, ktorá je splatná 
dňom uzatvorenia Dohody, ak nie je uvedené inak. 
 
 

Účet Banky 
 

účet Banky uvedený v Dohode alebo oznámený Dlžníkovi, ktorý je určený na 
splácanie Pohľadávky Banky. 
 

Účet pre 
splácanie 
 

účet Dlžníka č. IBAN: SK20 0900 0000 0051 5103 5166, z ktorého sa spláca 
Pohľadávka Banky. 

Sadzba 
 
 
 
 
 
 
 

vyjadrená v percentách per annum (% p.a.), ako: 
a) premenná sadzba: sadzba pre výpočet Odmeny, ktorej výška sa vypočíta ako 

súčet Referenčnej sadzby vo výške aktuálnej ku Dňu stanovenia a marže 
dohodnutej v Dohode, a to vždy pevne na príslušné Obdobie Sadzby, 

b) pevná sadzba: sadzba pre výpočet Odmeny, ktorej výška je dohodnutá v Dohode 
na celé obdobie splácania Pohľadávky Banky. 

Banka vypočítava Odmenu na báze aktuálny počet dní v kalendárnom roku / 360. 
 

Odmenové 
obdobie 

obdobie, za ktoré sa počíta Odmena. 
 
 

VOP Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 
1.1.2015. 

  
Zabezpečenie 
 

právny prostriedok zabezpečujúci alebo podporujúci návratnosť Pohľadávky Banky. 
 

Zabezpečovacia 
zmluva 
 

zmluva uzatvorená medzi Bankou na jednej strane a Garantom alebo Dlžníkom na 
druhej strane alebo jednostranný úkon Garanta alebo Dlžníka, ktorých predmetom je 
Zabezpečenie. 
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Príloha č. 2 
ZOZNAM ZABEZPEČENÍ 

 
 
 

1. Krycia zmenka 
 

vystavenie vlastnej blankozmenky Dlžníkom na rad Banky s doložkou „bez 
protestu“ a jej odovzdanie Banke spolu s podpísanou Zmluvou o 
vyplňovacom práve zmenkovom č. 713/CC/18-Odk-Zm1. 
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Príloha č. 3 k Dohode o zmene splatnosti záväzkov č. 713/CC/18-Odk-Doh1

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR 

Dlžník: Obec Čirč

Pohľadávka: 87.438,76 EUR

č. Dátum Splátka istiny (v mene EUR)

1. 31.12.2018 911

2. 31.1.2019 911

3. 28.2.2019 911

4. 31.3.2019 911

5. 30.4.2019 911

6. 31.5.2019 911

7. 30.6.2019 911

8. 31.7.2019 911

9. 31.8.2019 911

10. 30.9.2019 911

11. 31.10.2019 911

12. 30.11.2019 911

13. 31.12.2019 911

14. 31.1.2020 911

15. 29.2.2020 911

16. 31.3.2020 911

17. 30.4.2020 911

18. 31.5.2020 911

19. 30.6.2020 911

20. 31.7.2020 911

21. 31.8.2020 911

22. 30.9.2020 911

23. 31.10.2020 911

24. 30.11.2020 911

25. 31.12.2020 911

26. 31.1.2021 911

27. 28.2.2021 911

28. 31.3.2021 911

29. 30.4.2021 911

30. 31.5.2021 911

31. 30.6.2021 911

32. 31.7.2021 911

33. 31.8.2021 911

34. 30.9.2021 911

35. 31.10.2021 911

36. 30.11.2021 911

37. 31.12.2021 911

38. 31.1.2022 911

39. 28.2.2022 911

40. 31.3.2022 911
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41. 30.4.2022 911

42. 31.5.2022 911

43. 30.6.2022 911

44. 31.7.2022 911

45. 31.8.2022 911

46. 30.9.2022 911

47. 31.10.2022 911

48. 30.11.2022 911

49. 31.12.2022 911

50. 31.1.2023 911

51. 28.2.2023 911

52. 31.3.2023 911

53. 30.4.2023 911

54. 31.5.2023 911

55. 30.6.2023 911

56. 31.7.2023 911

57. 31.8.2023 911

58. 30.9.2023 911

59. 31.10.2023 911

60. 30.11.2023 911

61. 31.12.2023 911

62. 31.1.2024 911

63. 29.2.2024 911

64. 31.3.2024 911

65. 30.4.2024 911

66. 31.5.2024 911

67. 30.6.2024 911

68. 31.7.2024 911

69. 31.8.2024 911

70. 30.9.2024 911

71. 31.10.2024 911

72. 30.11.2024 911

73. 31.12.2024 911

74. 31.1.2025 911

75. 28.2.2025 911

76. 31.3.2025 911

77. 30.4.2025 911

78. 31.5.2025 911

79. 30.6.2025 911

80. 31.7.2025 911

81. 31.8.2025 911

82. 30.9.2025 911

83. 31.10.2025 911

84. 30.11.2025 911

85. 31.12.2025 911

86. 31.1.2026 911

87. 28.2.2026 911

88. 31.3.2026 911
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89. 30.4.2026 911

90. 31.5.2026 911

91. 30.6.2026 911

92. 31.7.2026 911

93. 31.8.2026 911

94. 30.9.2026 911

95. 31.10.2026 911

96. 30.11.2026 893,76 

Spolu 87.438,76
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