
 

 
1 BANKOVÁ ZÁRUKA ČÍSLO: 

2 za plnenie povinností v Elektronickom mýtnom systéme vystavená v prospech Oprávneného, ktorým je Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
v Odd.: Sa, vložka č.: 3518/B, IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, IČ DPH: SK2021937775 (ďalej len „Oprávnený“) 

3 Klient 

4 Názov spoločnosti/ 

Obchodné meno/ 

Meno a priezvisko 

Prevádzkovateľa vozidla 

 

 

 

5 Sídlo spoločnosti/ 

Trvalý pobyt/ 

Miesto podnikania 

 

 

 
6 IČO  
7 Zápis v obchodnom  

registri (oddiel, vložka č.) 
 

8 (ďalej len „Klient“) 
 

9 Banka  

17 (ďalej len „Banka“) 
 

18 Banka sa týmto z príkazu Klienta neodvolateľne zaväzuje uhradiť Oprávnenému na jeho prvú písomnú výzvu a bez 

námietok akúkoľvek sumu až do maximálnej výšky 

 

 
20 do 5. (piatich) pracovných dní odo dňa prijatia výzvy Oprávneného na zaplatenie, a to na akýkoľvek účet, ktorý 

Oprávnený uvedie vo výzve.  

21 Písomná výzva Oprávneného na zaplatenie musí obsahovať jeho prehlásenie, že: 

22 Klient neuhradil riadne a včas svoje platobné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest 

a jej všetkých následných dodatkov alebo si nesplnil akúkoľvek inú povinnosť jemu prislúchajúcu v Elektronickom 

mýtnom systéme v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených 

úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

23 Každým čerpaním zo záruky sa suma Bankovej záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu. 

24 Táto záruka je platná do:                  (dd-mm-yyyy)  

(Platnosť je minimálne 12 mesiacov od dátumu jej vystavenia.) 

25 Po tomto termíne záruka automaticky v celom rozsahu zanikne.  

26 Táto záruka automaticky zanikne pred vyššie uvedeným dátumom skončenia platnosti záruky tiež dňom, kedy Banka 

obdrží písomné prehlásenie Oprávneného, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, 

alebo vrátením originálu tejto bankovej záruky. 

 

10 Názov banky  
11 Sídlo banky  

12 Krajina  

13 BIC/ SWIFT  

14 IČO  

15 IČ DPH  

16 Zápis v obchodnom registri  

 EUR, 19 slovom  EUR 

 



 
 

 

27 Prípadné nároky vzniknuté na základe tejto záruky musia byť uplatnené v Banke najneskôr v posledný pracovný deň 

platnosti záruky, pričom písomná výzva Oprávneného na zaplatenie musí byť Banke doručená: 

28 (i) doporučenou poštou, kuriérom, alebo osobne do podateľne na túto adresu banky: 

 

29 alebo  

(ii) prostredníctvom kľúčovaného swiftu bankou Oprávneného, na swiftovú adresu Banky uvedenú v tejto záručnej 

listine (platí iba pre Banky mimo SR). 

30 Za účelom identifikácie a overenia: 

(i) musí banka Oprávneného potvrdiť, že podpisy na písomnej výzve Oprávneného na zaplatenie / písomnom 

prehlásení Oprávneného o vzdaní sa nároku sú právne záväzné za spoločnosť Oprávneného, alebo 

(ii) podpisy štatutárnych zástupcov Oprávneného na písomnej výzve Oprávneného na zaplatenie / na písomnom 

prehlásení Oprávneného o vzdaní sa nároku musia byť úradne overené a predložené Banke spolu s originálom 

platného výpisu z obchodného registra spoločnosti Oprávneného, nie starším ako tri (3) mesiace, alebo 

(iii) podpisy osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Oprávneného na základe plnomocenstva a 

uvedené na písomnej výzve Oprávneného na zaplatenie / na písomnom prehlásení Oprávneného o vzdaní sa 

nároku, ako aj podpisy štatutárnych zástupcov Oprávneného uvedené na plnomocenstve musia byť úradne 

overené a predložené Banke spolu s originálom plnomocenstva a originálom platného výpisu z obchodného 

registra spoločnosti Oprávneného. Výpis z obchodného registra nemôže byť starší ako tri (3) mesiace ku dňu 

vydania plnomocenstva. 

 
31 Práva a pohľadávky na plnenie z tejto záruky je možné postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Banky.  

32 Akékoľvek bankové poplatky a náklady súvisiace s touto zárukou sú na ťarchu Klienta. 

33 Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky spory z nej vyplývajúce podliehajú právomoci 

súdov Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 V   35 dňa   

   

36 Meno, funkcia podpisujúceho  
(paličkovým písmom) 

 37 Podpis 


