
RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE 
podľa § 546 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 

Ing. Martin Fodor, bydliskom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, rodné číslo: 800416/9316, číslo OP:               
EH054727 (ďalej len „Ručiteľ”) 
 
sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje každému oprávnenému majiteľovi dlhopisu vydaného v rámci            
emisie dlhopisov evidovanej pod číslom ISIN SK4000017513 (ďalej len „Emisia“), že ak 
 
spoločnosť BizPartner a.s., so sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 36798916, DIČ: 2022406980,               
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sa, Vložka č: 10408/P (ďalej len „Dlžník“) 
 
z akéhokoľvek dôvodu nesplní akýkoľvek záväzok v deň (dátum) splatnosti alebo výplaty výnosu (ďalej len               
„Záväzok“) a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako 20 (dvadsať) pracovných dní po dni (dátume) splatnosti,               
Ručiteľ na písomnú výzvu oprávneného majiteľa dlhopisu a po preukázaní toho, že majiteľ dlhopisu, ktorý               
vyzýva Ručiteľa na úplne alebo čiastočné zaplatenie dlžnej sumy je jeho oprávneným majiteľom a svedčí mu                
právo predložiť dlhopis na platenie, zaplatí úplne alebo čiastočne Dlžníkom nesplatený Záväzok nepodmienene             
a bezodkladne namiesto Dlžníka v súlade s týmto ručiteľským vyhlásením. 

 
Pre účely tohto ručiteľského vyhlásenia sa za zabezpečené Záväzky považujú 
(i) akékoľvek peňažné záväzky Dlžníka voči každému oprávnenému majiteľovi dlhopisu vydaného v rámci Emisie 
riadne (úplne) splatiť dlhopis v deň (dátum) splatnosti; 
(ii) akékoľvek peňažné záväzky Dlžníka voči každému oprávnenému majiteľovi dlhopisu vydaného v rámci 
Emisie, riadne (úplne) splatiť výplaty výnosu v deň (dátum) výplaty výnosu; 
(iii) akékoľvek peňažné záväzky Dlžníka voči majiteľovi dlhopisu vydaného v rámci Emisie, ktoré vznikli alebo 
môžu vzniknúť v dôsledku neplatnosti, neúčinnosti a/alebo nevymožiteľnosti povinností z Emisie (vrátane 
záväzkov týkajúcich sa nárokov z bezdôvodného obohatenia). 
 
Ručiteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami Emisie, súhlasí s nimi a bude nimi viazaný v 
znení všetkých jej dodatkov v rozsahu, v akom tieto dokumenty upravujú postavenie, práva a povinnosti Ručiteľa. 
 
Definované pojmy uvedené v emisných podmienkach majú v tomto ručiteľskom vyhlásení rovnaký význam, ak nie 
je uvedené v tomto ručiteľskom vyhlásení inak. 
 
Písomná výzva oprávneného majiteľa dlhopisu na úplné alebo čiastočné zaplatenie dlžnej sumy musí obsahovať: 

● stručný opis zabezpečeného záväzku, 
● uvedenie výšky nesplatenej sumy v spojení s konkrétnym dlhopisom, ktorý nebol Dlžníkom uhradený v 

deň (dátum) splatnosti alebo výplaty výnosu, 
● určenie bankového účtu majiteľa dlhopisu v podobe IBAN, na ktorý žiada poukázať dlžnú sumu. 

 
Majiteľ dlhopisu na požiadanie predloží Ručiteľovi na nahliadnutie každý dlhopis, ku ktorému Ručiteľa vyzýva na 
plnenie. 
 
Ručiteľ na základe výzvy majiteľa dlhopisu u Dlžníka preverí výšku nesplateného Záväzku z Emisie voči majiteľovi 
dlhopisu a bezodkladne uhradí nesplatenú sumu vo výške skutočne nesplateného záväzku Dlžníka. 
 
Ručiteľ vykoná každú platbu na základe tohto ručiteľského vyhlásenia priamo na účet majiteľa dlhopisu uvedený v 
písomnej výzve majiteľa dlhopisu. 
 
Výzva musí byť vlastnoručne podpísaná majiteľom dlhopisu a jeho podpis musí byť úradne overený. 
 
Všetky platby vykonané Ručiteľom na základe tohto ručiteľského vyhlásenia budú vykonané bez akejkoľvek 
zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, ibaže by tieto boli vyžadované právnymi predpismi Slovenskej 
republiky účinnými v deň výplaty danej čiastky. Ak bude akákoľvek taká zrážka daní, odvodov alebo iných 
poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými v deň výplaty, Ručiteľ nebude povinný 
hradiť príjemcom platieb žiadne ďalšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, daní, odvodov alebo poplatkov. 
 
Ručiteľ vyhlasuje a zaručuje oprávneným majiteľom dlhopisov odo dňa účinnosti tohto ručiteľského vyhlásenia až 
do úplného uspokojenia všetkých zabezpečených Záväzkov, že: 

● je oprávnený platne vystaviť toto ručiteľské vyhlásenie, vykonávať práva a plniť povinnosti vyplývajúce z 
tohto ručiteľského vyhlásenia a 

● má všetky nevyhnutné kompetencie na vydanie tohto ručiteľského vyhlásenia. 
 
Toto ručiteľské vyhlásenie a jeho výklad, ako aj všetky mimozmluvné záväzky v súvislosti s ním sa riadia právom 
Slovenskej republiky. 
 
Všetky spory, nároky, rozdiely alebo rozpory, ktoré vznikli na základe tohto ručiteľského vyhlásenia alebo v 
súvislosti s ním, vrátane všetkých sporov o jeho existencii, platnosti, výklade, plnení, porušení alebo zrušení a 

 



 
následkoch jeho zrušenia, sporov vzťahujúcich sa na mimozmluvné povinnosti vyplývajúce z tohto ručiteľského 
vyhlásenia alebo súvisiace s ním budú riešené a s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v 
Slovenskej republike. 
 
Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto ručiteľského vyhlásenia je alebo sa stane v akomkoľvek ohľade nezákonným, 
neplatným alebo nevymožiteľným podľa ktoréhokoľvek právneho poriadku, nebude tým dotknutá platnosť a 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto ručiteľského vyhlásenia, ani platnosť a vymáhateľnosť tohto 
ustanovenia v rámci akéhokoľvek iného právneho poriadku. 
 
Toto platné ručiteľské vyhlásenie sa stane účinným jeho podpisom zo strany Ručiteľa, zostane účinné v celom 
rozsahu počas celej doby trvania právneho vzťahu medzi majiteľom dlhopisu a Dlžníkom vyplývajúceho z Emisie 
a zaniká zánikom právneho vzťahu, ktorý je zabezpečený týmto ručením. 
 
Ručenie nezaniká, ak Záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia Dlžníka a Záväzok je splniteľný Ručiteľom, alebo 
pre zánik právnickej osoby, ktorá je Dlžníkom. 
 
 
 
 
V ____________________________, dňa __________________________ 
 

 
 
 
 
 

Ručiteľ: 
 
 
 

____________________________________ 
Ing. Martin Fodor 


