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Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) 
upravujú vzťahy vznikajúce medzi Emitentom a Majiteľom 
dlhopisu na základe Zmluvy o emisií a kúpe cenných 
papierov (ďalej len „Zmluva“) a sú záväzné pre všetkých 
účastníkov obchodného vzťahu v plnom rozsahu a 
považujú sa za súčasť Zmluvy. 
2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a ktorých 
súčasťou sú i Emisné podmienky. 
3. VOP sú zverejnené a dostupné i v elektronickej forme na 
internetovej stránke Emitenta. 
4. VOP sú záväzné pre všetkých účastníkov obchodného 
vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky ako napríklad Obchodný 
zákonník, Zákon o cenných papieroch, Občiansky zákonník 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon o zavedení meny euro v 
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a pod. 
 

Čl. II. DEFINÍCIE 
 

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané 
vo VOP: 
Doklad o daňovom domicile – sa rozumie originál 
potvrdenia vystaveného príslušným daňovým orgánom 
štátu, v ktorom má Majiteľ svoje sídlo alebo bydlisko. 
Majiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je s 
Emitentom v záväzkovom vzťahu. 
Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa určenej alebo 
určiteľnej fyzickej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov. 
Finančné prostriedky – sa rozumejú bankovky alebo mince 
ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v 
bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze. 
Splnomocnenec – splnomocnená osoba, ktorá je 
oprávnená konať v zastúpení Majiteľa. 
Údaje tvoriace obchodné tajomstvo – sú všetky informácie 
a doklady o záležitostiach, týkajúcich sa Majiteľa dlhopisu, 
ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o 
obchodoch a dlhopisoch. 
Úrokový sadzobník – sadzba na výpočet úrokov. 
Emisný kurz dlhopisov – 100 % z menovitej hodnoty 
dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV), t.j. kúpna 
cena vypočítaná ku dňu podpisu Zmluvy. 
VOP – Všeobecné obchodné podmienky. 
Zmluva – Zmluva o emisií a kúpe cenných papierov. 
Emitent – spoločnosť, ktorá vydáva dlhopisy a je s 
Majiteľom v záväzkovom vzťahu. 
 

Čl. III. ZMLUVA O EMISIÍ A KÚPE CENNÝCH PAPIEROV 
 

1. Zmluva sa riadi v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení; v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o 
cenných papieroch; a v súlade s VOP.  
2. Po podpise Zmluvy sú pre obidve zmluvné strany 
záväzné VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
3. Majiteľom dlhopisu (ďalej len „Majiteľ“) môže byť 
fyzická osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola 
obmedzená, je staršia ako 18 rokov a je držiteľom platného 
občianskeho preukazu. 
4. Majiteľom dlhopisu (ďalej len „Majiteľ“) môže byť 
právnická osoba, ktorá sa preukazuje originálom výpisu z 
Obchodného registra alebo iného obdobného osvedčenia o 
zápise do verejného registra. 
 

Čl. IV. VOP 
 

1. V záväznosti na vývoj právneho prostredia a s ohľadom 
na obchodnú politiku Emitenta, je Emitent oprávnený 
zmeniť alebo upraviť tieto VOP a ďalšie Zmluvne 
dokumenty. Znenie zmien a doplnkov alebo úplné znenie 
VOP a ďalších Zmluvných dokumentov Emitent sprístupní 
Majiteľom formou uverejnenia na svojich internetových 
stránkach, a to minimálne tridsať (30) dní vopred. Majiteľ 
je povinný sa oboznámiť zo zmenami VOP a ďalších 
Zmluvných dokumentov. Majiteľ môže vyjadriť nesúhlas so 
zmenou VOP a ďalších Zmluvných dokumentov písomnou 
formou a doručenou na adresu Emitenta a to najneskôr do 
piateho (5) pracovného dňa, ktorý predchádza dňu 
nadobudnutia účinnosti VOP a ďalších Zmluvných 
dokumentov. 
Neprejaví Majiteľ v tejto lehote nesúhlas s návrhom zmeny 
a Majiteľ je naďalej v zmluvnom vzťahu s Emitentom, 
Majiteľ a Emitent zjednali automaticky nevyvrátiteľnú 
domnienku, že Majiteľ návrh na zmenu VOP a ďalších 
Zmluvných dokumentov prijal a je voči nemu účinná dňom 
účinnosti zmeny VOP a ďalších Zmluvných dokumentov. 
2. VOP platia aj po skončení právneho vzťahu medzi 
Emitentom a Majiteľom. A to až do úplného vysporiadania 
ich vzájomných vzťahov. 
 
Čl. V. VYHLÁSENIE MAJITEĽA O VLASTNÍCTVE PEŇAŽNÝCH 

PROSTRIEDKOV 
 

Majiteľ podpísaním Zmluvy záväzne vyhlasuje, že Finančné 
prostriedky sú jeho vlastníctvom, nepochádzajú z 
nelegálnej činnosti a jedná na vlastný účet resp. že sám je 
ekonomicky oprávnenou osobou finančných prostriedkov.   
 

Čl. VI. ZMLUVA 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu 
oboma zmluvnými stranami. 
2. Podmienkou pre vydanie dlhopisu je pripísanie 
finančných prostriedkov na účet Emitenta, uzavretie 
Zmluvy a identifikácia totožnosti Majiteľa (priložená kópia 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 

Dlhopis: Shea Beat Rentier Y10 
 
 
OP). Majiteľ podpisom Zmluvy dáva Emitentovi výslovný 
súhlas s uchovaním kópie OP a jeho identifikačných údajov, 
nie len po dobu trvania zmluvného vzťahu. 
3. Zmluvu, ako aj dodatky k Zmluve, podpisuje Majiteľ. 
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme číslovaných 
písomných dodatkov. 
 

Čl. VII. DISPONOVANIE 
 

1. Majiteľ môže splnomocniť osobu (ďalej len 
"Splnomocnenec"), ktorá je oprávnená konať v zastúpení 
Majiteľa. Splnomocnencom môže byť fyzická osoba, ktorej 
spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, je staršia 
ako 18 rokov a je držiteľom platného občianskeho 
preukazu. 
2. Majiteľ je povinný Emitentovi oznámiť zmeny 
identifikačných údajov uvedených v Zmluve a to najneskôr 
do troch (3) dní odo dňa, čo k zmene došlo. 
 

Čl. VIII UKONČENIE A ZRUŠENIE VKLADU 

 
1. Zmluva zaniká dňom splatenia celej menovitej hodnoty 
dlhopisu jednorazovo k dátumu splatnosti emisie 
bankovým prevodom na účet Majiteľa dlhopisu v evidencii 
Emitenta vedenej o Majiteľoch listinných dlhopisov k 
01.03.2029, potom, ako Majiteľ dlhopisu odovzdá splatný 
dlhopis Emitentovi (s výnimkou reinvestície). 
2. Zmluva zaniká dňom predčasného splatenia celej 
menovitej hodnoty dlhopisu, vrátane vyplatenie pomernej 
časti výnosu dlhopisu. 
3. Majiteľ dlhopisu nie je oprávnený požadovať o 
predčasné splatenie alebo odkup dlhopisu. 
4. Emitent a Majiteľ sú oprávnení Zmluvu vypovedať a to 
spôsobom a za podmienok stanovených v Zmluve a 
platných VOP ku dňu vypovedania. 
 

Čl. IX. ÚROČENIE A PRIPISOVANIE ÚROKOV 
 

1. Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 
4 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti 
dlhopisu.  
2. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti 
alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok. 
3. Úrokové výnosy z dlhopisov za príslušné vkladové 
obdobie Emitent poukazuje v určených termínoch a 
menovitú hodnou dlhopisu jednorazovo k dátumu 
splatnosti emisie, t.j. úroky sa nestávajú súčasťou 
nominálnej hodnoty dlhopisov.  
4. Ak má majiteľ viac dlhopisov úročí Emitent každý z nich 
jednotlivo.  
5. Úrokové výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle 
platných právnych predpisov SR v čase ich vyplácania. 
Emitent uskutočňuje zrážky príslušných daní v súlade s 
relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
inými predpismi platnými v Slovenskej republike s 

výnimkou prípadov, keď medzinárodné zmluvy, ktorými je 
Slovenská republika viazaná stanovia inak, a keď zároveň 
kupujúci doloží emitentovi Doklad o daňovom domicile, 
ktorý jednoznačne preukazuje, že sa na kupujúceho ako 
majiteľa dlhopisu vzťahuje príslušná medzinárodná zmluva 
o zamedzení dvojitého zdanenia. 
6. Ak má Majiteľ viac dlhopisov úročí Emitent každý z nich 
jednotlivo. 
 

Čl. X. POPLATKY 
 

1. Poškodené, stratené alebo zničené dlhopisy môžu byť 
nahradené za úhradu nákladov, ktoré v tejto súvislosti 
môžu vzniknúť a za podmienok, že bude Majiteľ dlhopisu 
identifikovateľný. 
2. Emitent má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 
a/alebo nákladov a/alebo sankcie, ktorú je Majiteľ povinný 
na túto žiadosť uhradiť jednorazovo v plnej výške. Emitent 
je oprávnený príslušnú čiastku odpovedajúcu zmluvnej 
pokute a/alebo nákladom a/alebo sankcie inkasovať 
priamo z Úrokového výnosu Majiteľa. Inak je Majiteľ 
povinný zmluvnú pokutu a/alebo náklady a/alebo sankciu 
uhradiť najneskôr v lehote troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy k jej zaplateniu. 
3. Pokiaľ Majiteľ včas a riadne neuhradí svoje záväzky voči 
Emitentovi, je Emitent oprávnený kedykoľvek započítať 
akékoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky proti 
akékoľvek peňažnej pohľadávke Majiteľa, bez ohľadu na to, 
či sú tieto pohľadávky splatné alebo nie, a ďalej bez ohľadu 
na ich menu a právny vzťah, z ktorého vyplývajú. 
4. Majiteľ výslovne prehlasuje a súhlasí s tým, že Emitent je 
oprávnený započítať svoje splatné i premlčané peňažné a 
nepeňažné, Majiteľom riadne a včas neuhradené peňažné 
pohľadávky voči pohľadávkam Majiteľa. 
 

Čl. XI. DORUČOVANIE 
 

1. Emitent doručuje písomnosti kuriérskou službou, poštou 
alebo elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail 
alebo iné elektronické médium) na posledne známu adresu 
Majiteľa.  
2. Pri doručovaní písomností poštou sa písomností 
považujú za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní 
a v cudzine siedmy deň po ich odoslaní. 
3. Majiteľ je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových 
zásielok udaním správneho mena alebo obchodného názvu 
a úplnej adresy sídla resp. bydliska vrátane poštového 
smerového čísla. Výpisy, avíza a ďalšie oznamy 
Zriaďovateľa Majiteľom môžu mať formu písomného 
dokladu zasielaného poštou, formou kompatibilných médií, 
elektronického diaľkového prenosu a pod. Majiteľ je 
zároveň povinný informovať Zriaďovateľa o každej zmene 
adresy sídla alebo bydliska. Ak Majiteľ o takejto zmene 
neinformuje, korešpondencia Emitenta doručovaná 
kupujúcemu kuriérskou službou, poštou alebo 
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elektronickými komunikačnými médiami sa považuje za 
vykonanú.  
4. Účinky doručenia nastávajú aj v prípade odmietnutia 
prevzatia písomnosti Majiteľom. 
5. Všetky riziká spojené s možnou stratou, zničením či 
zneužitím poštovej zásielky nesie Majiteľ. 
6. Korešpondencia Majiteľa doručovaná Zriaďovateľovi 
kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými 
komunikačnými médiami sa považuje za doručenú dňom 
ich skutočného doručenia Emitentovi. 
 

Čl. XII. ZODPOVEDNOSTI 
 

1. Emitent a Majiteľ sa dohodli a súhlasia, že nie sú 
zodpovedné za straty spôsobené nepredvídateľnými 
okolnosťami. Emitent zodpovedá len za škody, ktoré 
priamo zavinil. 
2. Emitent nie je zodpovedný za škody spôsobenými 
opatreniami štátnych organov Slovenskej republiky alebo 
iných štátov, prerušením fungovania v dôsledku 
ozbrojených konfliktov, prírodných katastrof, občianskych 
nepokojov, stávok a iných udalostí, ktoré nemôže a 
nemohol ovplyvniť. 
3. Emitent nie je zodpovedný za škody spôsobenými 
protiprávnym jednaním Majiteľa alebo tretej osoby (napr. 
bola by mu predložená falošná listina alebo by bol Emitent 
iným spôsobom uvedený v omyl). 
4. Emitent nezodpovedá v zmysle platných právnych 
predpisov za škody, ktoré vznikli nezávisle na vôli Emitenta, 
ktoré nemôže odvrátiť alebo prekonať a ktoré bránia 
splneniu jeho povinností. Ak nastane niektorá z okolností 
vylučujúca zodpovednosť, učiní Emitent opatrenia za 
účelom zmiernenia nepriaznivých dopadov na Majiteľa, 
ktoré možno od Zriaďovateľa v primeranom rozsahu 
očakávať. Povinnosť preukázať hrubé porušenie povinností 
Emitentom má osoba, ktorá tvrdí, že k tomuto porušeniu 
došlo. 
5. Ak dôjde na finančnom trhu, z politických, ekonomických 
alebo iných dôvodov k situácii, na ktorú Emitent nemá 
vplyv a v dôsledku ktorej sa plnenie poskytované 
Emitentom stane podstatne nákladnejšie ako v čase, keď 
bola Zmluva uzatvorená alebo sa plnenie stane nemožné, 
je Emitent oprávnený svoje zmluvné plnenie voči 
Majiteľovi pozastaviť alebo ho vôbec nevykonať. 
6. Majiteľ je zodpovedný za pravdivosť a úplnosť údajov 
poskytnutých Emitentovi a podpísaním Zmluvy Majiteľ 
potvrdzuje pravdivosť identifikačných údajov uvedených v 
Zmluve. 
7. Majiteľ dlhopisu je zaväzuje v písomnej alebo 
elektronickej forme oznamovať Emitentovi všetky zmeny, 
týkajúce sa osobných údajov a ďalších údajov, ktoré ho ako 
majiteľa identifikujú (najmä zmenu názvu, obchodného 
mena, resp. mena a priezviska, zmenu sídla alebo bydliska, 
zmenu štatutárneho orgánu, osôb oprávnených 
disponovať), údajov potrebných pre komunikáciu s 

Emitentom a tieto zmeny dokladovať, a to do troch (3) dní 
odo dňa, čo k zmene došlo. Emitent nezodpovedá za 
prípadné škody, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť v 
súvislosti so zanedbaním vyššie uvedených povinností.  
8. Ak Majiteľ poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu 
s Emitentom, je povinný Emitentovi nahradiť škodu tým 
spôsobenú.  
9. Majiteľ súhlasí, že v prípade vzniku povinnosti 
Emitentovi nahradiť Majiteľovi škodu, Emitent nie je 
povinný uhradiť ušlý zisk. 
10. Ak sa dlhopis stane predmetom dedičského konania, 
Emitent postupuje v zmysle právoplatného rozhodnutia v 
dedičskom konaní. 
 

Čl. XIII. PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI 
 

1. Emitent je oprávnený požadovať od Majiteľa vkladu a 
zástupcu Majiteľa osobné údaje a informácie podľa VOP. 
Majiteľ a zástupca Majiteľa je povinní vyhovieť každej 
takejto žiadosti Emitenta.  
2. Na účely VOP je Emitent aj bez súhlasu a informovania 
dotknutých osôb oprávnený zisťovať, získavať, 
zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať 
osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa VOP; pritom je 
Emitent oprávnený s použitím automatizovaných alebo 
neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie 
dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje 
a doklady v rozsahu podľa VOP. 
3. Totožnosť Majiteľa sa preukazuje platným dokladom 
totožnosti Majiteľa. 
4. Za preukaz totožnosti sa na účely týchto VOP považuje 
občiansky preukaz vydaný v Slovenskej republike alebo 
oprávnenie k dlhodobému alebo trvalému pobytu na 
území SR alebo cestovný pas. Ak za Majiteľa koná zástupca, 
či už na základe zákona alebo na základe plnej moci, 
Emitent overuje totožnosť zástupcu a predkladá sa doklad, 
z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie. 
4. Emitent je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb 
osobám, ktoré nie sú schopné alebo ochotné preukázať 
svoju totožnosť a prípadne poskytnúť ďalšie právnymi 
predpismi vyžadované informácie v miere, ktorú Emitent 
považuje za dostatočnú. 
5. Majiteľ, pokiaľ je fyzickou osobou, preukazuje 
a) svoje meno a priezvisko, 
b) adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, 
c) rodné číslo (ak je pridelené), 
d) dátum narodenia, 
e) štátnu príslušnosť, 
f) druh a číslo dokladu totožnosti 
Preukázanie vyššie uvedených údajov je Majiteľ povinný 
vykonať prostredníctvom predloženia preukazu totožnosti, 
resp. dokladov podľa požiadaviek Emitenta. 
6. Majiteľ, pokiaľ je právnickou osobou, preukazuje: 
a) obchodné meno alebo názov, 
b) adresu sídla, 
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c) vznik, 
d) identifikačné číslo alebo podobné číslo prideľované v 
zahraničí, 
e) predmet činnosti, 
f) označenie úradného registra alebo inej úradnej 
evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo 
zápisu do tohto registra alebo evidencie.  
Preukázanie vyššie uvedených údajov je Majiteľ povinný 
vykonať prostredníctvom predloženia výpisu z 
Obchodného registra alebo iného obdobného osvedčenia o 
zápise do verejného registra. Ak nie sú v príslušnom výpise 
z Obchodného registra alebo v obdobnom osvedčení o 
zápise do verejného registra uvedené, je Majiteľ – 
právnická osoba ďalej povinný preukázať: 
g) meno, priezvisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum 
narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby, 
ktorá je štatutárnym orgánom Majiteľa. 
7. Pokiaľ je plnomocenstvo vystavené mimo územia 
Slovenskej republiky, overí podpis na plnomocenstve 
osoba oprávnená vykonávať overovanie podpisov v krajine, 
kde bolo plnomocenstvo vystavené. Obchodník je 
oprávnený požadovať, aby takéto plnomocenstvá boli 
úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené 
doložkou “Apostille” v zmysle Haagskeho dohovoru o 
zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných 
verejných listín z 05.10.1961. 
 

Čl. XIV. KONANIE V MENE MAJITEĽA 
 

1. Majiteľ koná s Emitentom buď osobne alebo 
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka, 
zástupcu na základe plnej moci alebo štatutárneho 
zástupcu. 
2. Ak koná v mene Majiteľa zástupca na základe plnej moci, 
je Zriaďovateľ oprávnený požadovať, aby na plnej moci bol 
podpis Majiteľa overený úradne alebo iným spôsobom 
akceptovaným v konkrétnom prípade. 
3. Pokiaľ je Majiteľ právnickou osobou, koná 
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, resp. členov 
štatutárneho orgánu. Štatutárny orgán alebo členovia 
štatutárneho orgánu preukazujú svoju totožnosť, pričom 
sú ďalej povinní preukázať konateľské oprávnenie výpisom 
z Obchodného registra alebo prostredníctvom iného 
obdobného osvedčenia o zápise do verejného registra. 
4. V prípade, že podľa uváženia Emitenta existuje 
pochybnosť o oprávnení akejkoľvek osoby konať menom 
Majiteľa, je Zriaďovateľ oprávnený odmietnuť konanie 
Majiteľa prostredníctvom tejto osoby. V tomto prípade 
Emitent nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli alebo 
by v budúcnosti mohli vzniknúť Majiteľovi, alebo 
akejkoľvek inej tretej osobe v súvislosti s takýmto 
odmietnutím. 
 

Čl. XV. OCHRANA INFORMÁCIÍ 
 

1. Predmetom obchodného tajomstva sú všetky informácie 
a doklady o záležitostiach, týkajúcich sa Majiteľa dlhopisu, 
ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o 
obchodoch, stavoch a počtoch dlhopisov (ďalej len „Údaje 
tvoriace obchodné tajomstvo“). Emitent oznamuje Údaje 
tvoriace obchodné tajomstvo iným osobám len so 
súhlasom Majiteľa vkladu. Bez súhlasu Majiteľa Emitent 
poskytuje tieto informácie len v prípadoch určených 
zákonom. 
2. Osobnými údajmi sú, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, údaje týkajúce sa určenej alebo 
určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, 
ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na 
základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na 
základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, 
ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.  
3. Majiteľ podpísaním zmluvy berie na vedomie, že Emitent 
bude spracovávať jeho osobné údaje v zmysle zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Emitent sa 
zaväzuje chrániť tieto údaje pred odcudzením, stratou, 
poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a 
rozširovaním.  
4. Majiteľ výslovne súhlasí so spracúvaním svojich 
osobných údajov a to za účelom plnenia jednotlivých 
povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Súhlas sa 
týka osobných údajov, ktoré boli poskytnuté alebo ktoré 
následne budú poskytnuté v súlade s podmienkami Zmluvy 
alebo týmito VOP. 
5. Majiteľ udeľuje svoj súhlas na dobu trvania Zmluvy a na 
dobu, počas ktorej je Emitent povinný podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov tieto údaje archivovať, 
pričom Majiteľ nie je oprávnený počas tejto doby tieto 
súhlasy odvolať.  
 

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane 
sporov o jej vznik, platnosť a výklad, budú rozhodované 
miestne príslušným súdom určeným podľa aktuálneho 
sídla Emitenta v čase vzniku sporu. 
2. Emitent a Majiteľ sa dohodli a súhlasia, že Emitent je 
oprávnený akékoľvek svoje práva a povinnosti zo Zmluvy 
úplne alebo z časti previesť a/alebo postúpiť úplne alebo z 
časti záväzku a/alebo pohľadávky Emitenta zo Zmluvy na 
tretiu osobu.  
3. Emitent si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie 
týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje 
Majiteľov na svojej internetovej stránke s uvedením 
dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.  
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2019, ktorý 
je zároveň dňom ich uverejnenia. 


