
 

 

Názov: Mesto Banská Bystrica 
Adresa sídla: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 00 313 271 
(ďalej „Mesto“) 
 
adresuje: 
Slovenskej sporiteľni, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č.: 601/B, odd.: Sa 
(ďalej „Banka“) 
 
Patronátne vyhlásenie 
 
Banka a spoločnosť MBB a.s. so sídlom ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 601/S (ďalej „Dlžník“) uzatvorili 
dňa 26.02.2014 Zmluvu o úvere č. 28/AUOC/2014 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej „Úverová 
zmluva“), v ktorej sa zmluvné strany dohodli na poskytnutí úveru vo výške 3.444.784,06 EUR (ďalej „Úver“). 
   
Na základe Úverovej zmluvy  je podmienkou poskytnutia Úveru aj vystavenie Patronátneho vyhlásenia.  
 
Mesto si je vedomé, že na základe Úverovej zmluvy vznikli, resp. vzniknú Dlžníkovi voči Banke určité 
peňažné príp. nepeňažné záväzky (ďalej „Záväzky Dlžníka“), najmä Záväzky Dlžníka zaplatiť nasledovné 
pohľadávky Banky: 
a) Úverovú pohľadávku;  
b) Pohľadávku zo Záruky; 
c) Pohľadávku z Akreditívu ; 
d) pohľadávku Banky, jej Príslušenstvo a Poplatky z Treasury obchodu, ktoré vznikli na základe alebo 

v súvislosti s Úverovou zmluvou; 
e) pohľadávku Banky na uhradenie nákladov súvisiacich so Zabezpečením a jeho výkonom a na zaplatenie 

zmluvných pokút podľa Finančných dokumentov,  
f) pohľadávku Banky a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s/so: 

fa) zmenou právneho vzťahu alebo záväzku založeného Úverovou zmluvou. 
fb) nahradením záväzku z Úverovej zmluvy novým záväzkom. 
fc) plnením dlžníkovi z neplatnej Úverovej zmluvy alebo plnením bez právneho dôvodu alebo z právneho 

dôvodu, ktorý odpadol. 
fd) odstúpením alebo vypovedaním Úverovej zmluvy alebo 

g) pohľadávku na uhradenie nákladov podľa tohto vyhlásenia, 
(ďalej pre všetky hore uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich „Pohľadávka”). 
 
 
Mesto je priamo alebo nepriamo majiteľom akcií, ktoré predstavujú 100% podiel na základnom imaní Dlžníka 
(ďalej ,,Akcie”), a zároveň má 100% podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Dlžníka.  
 
Mesto vyhlasuje, že: 
 
(i) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nevykoná žiadne právne úkony, v ktorých dôsledku by 
mohlo dôjsť k a) prevodu Akcií na tretiu osobu, alebo b) akémukoľvek vzniku zabezpečenia na Akciách, 
alebo  c) zníženiu podielu Mesta na Dlžníkovi, a; 
 
(ii) bude na Dlžníka vplývať a vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby podnikateľská činnosť Dlžníka 
bola riadne a starostlivo vykonávaná, aby všetky záväzky Dlžníka, ktoré vyplývajú alebo súvisia s jeho 
podnikateľskou činnosťou, najmä záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, boli 
splnené riadne a včas..  
Spoločnosť vystaví  ručiteľské vyhlásenie za záväzky Dlžníka vyplývajúce z Úverovej zmluvy, ak zníži svoju 
majetkovú účasť na Dlžníkovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky.  

 
Patronátne vyhlásenie je vystavené na dobu do úplného splnenia  všetkých záväzkov Dlžníka voči Banke, 
ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou. 
 
Patronátne vyhlásenie sa spravuje právom Slovenskej republiky.  
 
Mesto súhlasí, aby sa všetky vzťahy medzi Mestom a Bankou, ktoré súvisia s právnymi úkonmi uvedenými 
v Patronátnom vyhlásení, riadili: 
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a) Všeobecnými  obchodnými podmienkami Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej 
„VOP“),  

b) Produktovými obchodnými podmienkami pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a. 
s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),   

c) a Sadzobníkom Banky. 
 
 
Banka Patronátne vyhlásenie v plnom rozsahu prijíma. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa: ...................    V Banskej Bystrici, dňa: ...................  

     
        Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Mesto Banská Bystrica 
 
 
 
 
.....................................................    ................................................ 
Ján Nosko       Ing. Eva Petrániová 
primátor mesta       Územná a miestna samospráva 
        vedúca oddelenia 
 
 
 
 

..................................................... 
  Branislav Slivka, Bc. 
        account manager VS II 

odd. Územná a miestna samospráva   
 
 

 


