
 
Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1148/CC/20-Nad1 

(ďalej ,,Zmluva“) 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka") 

 
a 
 
Názov:    Mesto Snina 
Adresa sídla:   Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 
IČO:    00 323 560 
(ďalej „Veriteľ”) 
 
a  
 
Obchodné meno:  Mestský podnik Snina, s. r. o. 
Adresa sídla:   Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
IČO:    52 532 810 
Register:   Obchodný register Okresného súdu Snina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38695/P 
(ďalej „Dlžník”) 

I. Úvodné ustanovenia 
 
1. Dňa 17.07.2020 uzatvorili Veriteľ a Dlžník Zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci, na základe 

ktorej je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi sumu vo výške 13.000,- EUR, a to do 31.12.2020 (ďalej pre v 
tomto bode uvedený záväzok Dlžníka alebo akýkoľvek iný existujúci záväzok Dlžníka voči Veriteľovi,  
vrátane ich nahradenia novým záväzkom „Existujúci záväzok“ ),. 

2. Dlžník uzatvoril s Bankou Zmluvu o úvere č. 1148/CC/20 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej 
„Úverová zmluva”), v ktorej sa zmluvné strany dohodli na poskytnutí úveru vo výške 20.000,- EUR (ďalej 
„Úver“). Dlžník sa zaviazal splatiť Úver spolu s Príslušenstvom spôsobom a v lehotách v zmysle Úverovej 
zmluvy (ďalej „Nadriadený záväzok”).  

3. Zmluvné strany Existujúceho záväzku uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení Zmluvu o nadriadenosti Nadriadeného záväzku voči Existujúcemu záväzku za 
účelom zabezpečenia Nadriadeného záväzku. 

 
II. Zmluva o nadriadenosti Nadriadeného záväzku  

 
1. Veriteľ a Dlžník menia Existujúci záväzok tak, že odkladajú splatnosť Existujúceho záväzku do splnenia 

Nadriadeného záväzku. 
2. Do splnenia Nadriadeného záväzku Dlžník neposkytne Veriteľovi plnenie Existujúceho záväzku (ďalej 

,,Záväzok Dlžníka” ). 
3. Do splnenia Nadriadeného záväzku Veriteľ neprijme plnenie Existujúceho záväzku, ani akúkoľvek inú 

platobnú povinnosť Dlžníka, ani plnenie akejkoľvek sankcie, neuplatní si akúkoľvek pohľadávku voči 
Dlžníkovi v súdnom, exekučnom alebo rozhodcovskom konaní proti Dlžníkovi alebo v procese výkonu 
rozhodnutia proti Dlžníkovi súvisiacu s Existujúcim záväzkom, nezapočíta akúkoľvek svoju pohľadávku 
voči Dlžníkovi proti pohľadávke Dlžníka voči nemu, ani nepostúpi svoju pohľadávku voči Dlžníkovi na 
tretiu osobu (ďalej ,,Záväzok Veriteľa”).  

4. V prípade porušenia Záväzku Veriteľa alebo Záväzku Dlžníka  je Banka oprávnená vyúčtovať Veriteľovi 
alebo Dlžníkovi zmluvnú pokutu v sume 50 % z výšky Splátkového úveru ktorú Veriteľ a Dlžník zaplatia 
Banke spoločne a nerozdielne. Zaplatením Zmluvnej pokuty nie je dotknuté oprávnenie Banky 
postupovať v zmysle Úverovej zmluvy, ak nastane Prípad porušenia, a povinnosť Veriteľa alebo Dlžníka 
nahradiť škodu, ktorá vznikne Banke v dôsledku porušenia Záväzku Veriteľa alebo Záväzku Dlžníka.  

5. Porušenie Záväzku Veriteľa alebo Záväzku Dlžníka je Prípadom porušenia. 
6. Veriteľ sa týmto zaväzuje, že nevykoná úkony, ktorých dôsledkom môže byť skutočnosť, ktorá môže 

spôsobiť, že Dlžník sa stane spoločnosťou v kríze.  
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III. Osobitné ustanovenia  
  
Za oznámenie v zmysle Zmluvy sa považuje aj oznámenie telefónom, faxom, e-mailom alebo inými 
elektronickými médiami, za predpokladu adresovania správ na doleuvedenú adresu:  
 

 Veriteľ Dlžník Banka 

Korešpondenčná 
adresa: 

Strojárska 2060/9 
069 01 Snina 

Strojárska 2060/95 
069 01 Snina 

Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 

E-mailová adresa:  x konatel@presninu.sk 
info@presninu.sk          

fekete.richard@sls
p.sk 

Telefónne číslo: x +421 948 374 471 
 

+421 2 486 26385 
+421 910 685 019 

Kontaktná osoba: Ing. Daniela 
Galandová  

JUDr. Ján Pčola Mgr. Richard 
Fekete 

 
IV. Záverečné ustanovenia 

 
1. Dlžník a Veriteľ vyhlasujú, že sa oboznámili so súčasťami Zmluvy, ktorými sú: 

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

b) Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a. s. 
s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),   

c) Sadzobník a 
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným 
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

3. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Úverovej zmluve, v tejto 
Zmluve, POP alebo VOP.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
6. Ak je Veriteľ alebo Dlžník povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom zmluvná strana, 
ktorá je povinnou osobou, preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.   

 
 
Bratislava,  dňa: 23.10.2020 . Snina, dňa: 23.10.2020 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s.   Dlžník 
        Mestský podnik Snina, s. r. o. 
 
 
................................................  .................................................. 
Ing. Rastislav Blažej   JUDr. Ján Pčola 
Vedúci oddelenia   konateľ 
Sociálna banka  
  Snina, dňa: 23.10.2020 
 
        Veriteľ 
  Mesto Snina 
   
................................................   ................................................ 
Mgr. Richard Fekete       Ing. Daniela Galandová 
Špecialista Senior   primátorka Mesta Snina 
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