POTVRDENIE
o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp)
Identifikátory záložného práva:
Spisová značka a označenie notára:

N 129/2012, Gimerský Jozef JUDr., sídlo: Moldava nad Bodvou

Spisová značka NCRzp:

12829/2012

Dátwn a čas vykonania zápisu do NCRzp:

22.6.2012 13:10:57

Druh registrácie:

Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy

Záložca (-ovia)

BodvaTei s.r.o., právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO:
36210269, sídlo: Školská 5,04501 Moldava nad Bodvou, okres: Košice - okolie,
VÚC: Košický, štát: Slovenská republika,
(je aj záložný dlžník)

Záloh (-y):
Predmet zálohu:

Súbor práv

Popis zálohu:

Predmetom zálohu sú všetky existujúce a budúce Pohl'adávky z Účtu, t.j. z účtu
č. 1571583654/0200 a z osobitného bežného účtu č. 2303421557/0200, ako aj z
každého ďalšieho bežného účtu a vkladového účtu, ktorý Záložný veriteľ zriadi
pre Záložcu kedykoľvek po uzavretí Zmluvy č. 1071/20 12/ZZ o zriadení
záložného práva na pohľadávky z účtu zo dňa 22.6.2012.

Dátum začatia výkonu záložného práva:
Spôsob výkonu záložného práva:

Záložný (-í) dlžník (-ci):

BodvaTel s.r.o., právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO:
36210269, sídlo: Školská 5,04501 Moldava nad Bodvou, okres: Košice - okolie,
VÚC: Košický, štát: Slovenská republika,
(je aj záložný dlžník)

Veriteľ

Všeobecná úverová banka, a.s., právna forma: Akciová spoločnosť, IČO:
31320155, sídlo: Mlynské nivy l, 82990 Bratislava, okres: Bratislava l, VÚC:
Bratislavský, štát: Slovenská republika,

(-ia):

Pohl'adávka (-y):
Hodnota pohľadávky:

46400,00 EUR

Najvyššia hodnota istiny:

46400,00 EUR

Druh

pohľadávky:

Peňažná budúca

Popis pohl'adávky:

Pohľadávka znamená každý nárok Záložcu voči Záložnému veritel'ovi na
vyplatenie Peňažných prostriedkov z Účtu v súlade so zmluvou o zriadení Účtu,
ktorý je možné uplatniť na súde alebo ktorý bude možné uplatniť na súde za
predpokladu splnenia jedinej podmienky, že sa stane splatným.
Účet znamená účet č. 1571583654/0200 a osobitný bežný účet č.
2303421557/0200, ako aj každý ďalší bežný a vkladový účet, ktorý Záložný
veriteľ zriadi pre Záložcu kedykoľvek po uzavretí Zmluvy č. 1071/2012/ZZ o
zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu zo dňa 22.6.2012 (ďalej len
Záložná zmluva).
Zabezpečená pohľadávka znamená nárok Záložného veriteľa na riadne a včasné
splnenie všetkých Zabezpečených záväzkov. Ako najvyššia hodnota istiny, do
ktorej sa Zabezpečená pohl'adávka zabezpečuje sa určuje 46.400,- EUR.
Zabezpečené záväzky znamenajú všetky súčasné a budúce záväzky Zá!ožcu voči
Záložnému veriteľovi (a) podl'a Zmluvy o termínovanom úvere č. 26/20 12/UZ zo
dňa 16.1.2012 v znení jej dodatku č. l, v znení všetkých jej budúcich zmien a
dodatkov, vrátane novácii (ďalej len Zmluva) alebo iného s ňou súvisiaceho
dokumentu, vrátane záväzku nahradiť náklady, ktoré vzniknú Záložnému
veriteľovi v súvislosti s udržiavaním hodnoty Zálohu, (b) na základe nároku z
bezdôvodného obohatenia alebo nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v
súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v bode (a) vyššie sa stane
nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením (t.j. napríklad odstúpením,
vypovedaním alebo právoplatným určením jeho neplatnosti), a (c) na základe
akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkol'vek právny úkon v
súvislosti so záväzkom uvedeným v bodoch (a) alebo (b) vyššie napadnutý ako
odporovatel'ný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním,
reštrukturalizačným konaním alebo inak.

Dátum (lehota) splatnosti pohľadávky:
Poznámka:

Moldava nad Bodvou dňa 22.6.201213:11:10
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