
g MINISTtRSlVO
•tlVO~OSTREDIA

SLOVENSKEJ R.[PUlLIKY

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenka č.:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56/36/309

Zmluvné strany

Veriteľ:

názov:

sídlo:

IČO:

DIČ:

konajúci:

v zastúpení

názov:

sídlo:

IČO:

konajúci:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava

42 181 810

2023106679

Ján Budaj, minister

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

00 626 031

Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015
v platnom znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2

841 04 Bratislava 4

(ďalej len „Veriteľ")

a

1



Dlžník:

názov:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

IBAN:
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ft MINISTERSTVO
., 21vo~OST1l(Db\

SLOVENSKtl REPUIUKY

Obec Záborské

Hlavná ulica 39/31, 082 53 Záborské

00 328 014

2021296739

Všeobecná úverová banka, a.s.
- predfinancovanie

- refundácia

zapísaný:

konajúci: Kristína Maliňáková, starostka

1

r
(ďalej len „Dlžník")
(Veriteľ a Dlžník spolu ďalej len „Zmluvné strany")

uzatvárajú v súlade s ustanovením§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a
ustanovením § 10 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmenkový a šekový zákon"), túto Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenka (ďalej len „Zmluva") v nasledovnom znení:

1. úvodné ustanovenia

1. 1 . Za podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
číslo OPKZP-P01-SC111-2019-56/36 zo dňa 23.08.2022, v znení jej príloh,
neskorších zmien, doplnení a novácií, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov .._,l.
uvedených v jej záhlaví, Veriteľ ako poskytovateľ poskytol alebo poskytne Dlžníkovi
ako prijímateľovi nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 379 952,46 EUR
(ďalej len „Zmluva o NFP"). .

1.2. Pre zvýšenie právnej istoty využíva Zmluva o NFP právnu úpravu obsiahnutú vo
Všeobecných zmluvných podmienkach v platnom znení, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť Zmluvy o NFP.

2. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola vystavená Dlžníkom
ako vystaviteľom v súlade s bodom 5.2 písm. a) Zmluvy o NFP .::a účelom
zabezpečenia pohľadávok Veriteľa ako remitenta špecifikovaných v bode 2.2. tejto

Zmluvy.
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2.2. Zabezpečovanými pohľadávkami Veriteľa voči Dlžníkovi sa na účely tejto Zmluvy
považujú akékoľvek súčasné a/ alebo budúce peňažné pohľadávky Veriteľa vrátane
ich príslušenstva vyplývajúce a / alebo súvisiace so Zmluvou o NFP a / alebo
vyplývajúce a/ alebo súvisiace s inými dokumentami súvisiacimi so Zmluvou o NFP
(ďalej pre ktorúkoľvek jednotlivú pohľadávku alebo súhrnne pre všetky pohľadávky len
,,Pohľadávka").

2.3. Dlžník vyhlasuje, že sa s obsahom Zmluvy o NFP, ako aj všetkými súvisiacimi
dokumentmi dôsledne oboznámil a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí.

3. Vystavenie a odovzdanie blankozmenky

3.1. Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že na zabezpečenie Pohľadávky Veriteľa, ktorá vznikne
do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva Veriteľa udeleného podľa tejto Zmluvy,
vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:

a)· označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku,
v ktorom je listina spísaná;

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
c) údaj miesta, kde sa má platiť,
d) názov Veriteľa, na rad ktorého sa má platiť;

e) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia;
f) identifikačné údaje a podpis Dlžníka ako vystaviteľa;
g) doložka „bez protestu";

(ďalej len „Blankozmenka").

3.2. Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že na Blankozmenke vystavenej Dlžníkom vedome
chýba nevyplnený údaj určujúci:

a) zmenkovú sumu,
b) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a
c) údaj splatnosti.

3.3. Údajom miesta, kde sa má platiť je: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia
fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4.

3.4. Dlžník súhlasí s použitím Blankozmenky za účelom zvýšenia efektívnosti vymáhania
Pohľadávky Veriteľa.

3.5. Veriteľ potvrdzuje, že Blankozmenku riadne vystavenú a podpísanú Dlžníkom riadne
prevzal a zaväzuje sa s ňou nakladať v súlade s podmienkami dojednanými v tejto
Zmluve.

4. Udelenie vyplňovacieho práva

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník ako vystaviteľ udeľuje Veriteľovi ako remitentovl
neodvolateľné vyplňovacie zmenkové právo, ktoré Veriteľa oprávňuje, aby v texte
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prevzatej Blankozmenky vyplnil chýbajúce údaje a to zmenkovú sumu, menu, v ktorej
má byť zmenková suma zaplatená a údaj splatnosti a premenil tak Blankozmenku na
zmenku úplnú.

4.2. Veriteľ je oprávnený využiť zmenkové vyplňovacie právo udelené Dlžníkom výlučne za
podmienok stanovených v článku 5. tejto Zmluvy.

5. Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva

5.1. Dlžník súhlasí a potvrdzuje, že Veriteľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Dlžník
riadne a včas nesplní akúkoľvek Pohľadávku Veriteľa alebo čo i len jej časť. Po tom,
čo sa tak stane, môže Veriteľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:

a) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva
predstavuje celkovú výšku splatnej Pohľadávky Veriteľa, vrátane jej .S
príslušenstva, tak aby uspokojil celú svoju Pohľadávku; ~

b) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej
je denominovaná suma určená podľa predchádzajúceho písm. a) a zároveň

c) ako údaj splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Dlžník nesplnil jeho splatnú
Pohľadávku resp. jej ktorúkoľvek časť.

5.2. Dlžník súhlasí, že uvedenie zmenkovej sumy, meny, v ktorej má byť zmenková suma
zaplatená a údaja splatnosti Veriteľom pri vyplnení Blankozmenky, považuje a bude
považovať za nesporné a pre Dlžníka záväzné s výnimkou prípadu, ak na strane
Veriteľa došlo k zjavnému omylu.

5.3. Vzhľadom na skutočnosť, že na Blankozmenke je od počiatku uvedené ako miesto,
kde sa má Blankozmenka platiť adresa podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy, Dlžník berie na
vedomie a súhlasí s tým, že v dôsledku vyplnenia Blankozmenky bude toto miesto
v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 a § 77 ods. 1 Zmenkového a šekového zákona
zároveň miestom, kde mu bude Blankozmenka predložená na platenie, t. j.
prezentovaná.

6. Osobitné ustanovenia

6.1. Uplatnenie zmenkovej pohľadávky nemá za následok zmenu pôvodných Pohľadávok,
preto všetky zabezpečovacie prostriedky pôvodne dohodnuté medzi Zmluvnými
stranami ostávajú naďalej zachované.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplňovacie právo udelené touto Zmluvou je
neodvolateľné a prevoditeľné, a to aj bez súhlasu Dlžníka. K zmene v osobe nositeľa
vyplňovacieho práva môže dôjsť len súčasne s prevodom alebo prechodom
Blankozmenky.
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6.3. Ak Veriteľ uplatnil zmenkovú pohľadávku prostredníctvom súdu, je oprávnený
nezávisle na tom:

a) domáhať sa prostredníctvom súdu zaplatenia akejkoľvek Pohľadávky alebo jej
časti, vrátane príslušenstva a

b) uplatniť nároky z akéhokoľvek iného zabezpečovacieho prostriedku, ktoré mu zo
strany Dlžníka boli poskytnuté.

6.4. Veriteľ je oprávnený postupovať podľa bodu 6.3. Zmluvy až do úplného uspokojenia
všetkých zabezpečených Pohľadávok, resp. ich častí a Dlžník súhlasí s tým, že
nevznesie námietku súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.

6.5. Pokiaľ Veriteľ v súlade s touto Zmluvou využije zmenkové vyplňovacie právo pred
momentom, keď budú všetky Pohľadávky Veriteľa riadne a včas uspokojené, a to bez
ohľadu na skutočnosť, či bola Blankozmenka Dlžníkovi v dôsledku zaplatenia
zmenkovej pohľadávky Veriteľom vydaná, je Dlžník povinný opätovne, za účelom
zachovania zmenkového zabezpečenia Pohľadávky vystaviť a Veriteľovi odovzdať na
zabezpečenie Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti ďalšiu vedome neúplnú vlastnú
blankozmenku s identickými náležitosťami a podmienkami ako sú dojednané v tejto
Zmluve. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby mal Veriteľ k dispozícii
zmenkové zabezpečenie Pohľadávky počas celého trvania existencie Pohľadávky
alebo jej časti, to jest až do momentu, keď z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy
o NFP a/ alebo iných dokumentov súvisiacich so Zmluvou o NFP už nebudú môcť
vzniknúť žiadne budúce časti Pohfadávky.

7. Odovzdanie Blankozmenky

7.1. Po tom, ako budú všetky Pohľadávky Veriteľa riadne a včas splatené, za predpokladu,
že Veriteľ predtým nepreviedol Blankozmenku na tretiu osobu, Dlžník je oprávnený
písomne požiadať Veriteľa, aby mu nedoplnenú a nepoužitú Blankozmenku vydal.

7.2. Ak Dlžník nepožiada Veriteľa o vydanie Blankozmenky v lehote 30 dní od zániku
všetkých Pohľadávok, Veriteľ je oprávnený Blankozmenku znehodnotiť.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia najmä vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia,
Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
výklad alebo ukončenie, riešiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Zmenkového a šekového zákona na miestne a vecne príslušnom· súde Slovenskej
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

8.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veriteľom v Centrálnom registri zmlúv, Ak
Veriteľ aj Dlžník sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom

5



U MINISTERSTVO
tlVOTNlHO PROSTIUDIA
SLOVENSKEJ RCPVILIKY

prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy
Veriteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tejto Zmluvy zabezpečí
Veriteľ a o dátume zverejnenia tejto Zmluvy informuje Dlžníka. Ustanovenia o
nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto bodu sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie
každého dodatku k Zmluve.

8.3. Dlžník, ktorý je obcou v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, týmto vyhlasuje, že vystavenie blankozmenky na
základe tejto Zmluvy je úkon, pri ktorom sa v zmysle platných zásad nakladania
s majetkom obce a príslušných právnych predpisov vyžaduje súhlas obecného
zastupiteľstva. Výpis Uznesenia č. 6/10/2022 z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Záborské konaného dňa 24.10.2022 tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ je oprávnený uplatňovať svoje nároky voči
Dlžníkovi na zaplatenie Pohľadávky alebo jej časti priamo súdnou cestou, akýmkoľvek Ai 
spôsobom či prostredníctvom akékoľvek iného zabezpečovacieho prostriedku bez ~
ohľadu na to, či bude postupovať uplatnením zmenky v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy.

8.5. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si písomne akékoľvek
skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich povinností z tejto Zmluvy.

8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, že táto Zmluva
bola uzavretá určito, vážne a zrozumiteľne, na základe ich slobodnej vôle, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.

8.7. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 2 sú určené pre Veriteľa a jedno
vyhotovenie pre Dlžníka.

Veriteľ:

V Banskej Bystrici dňa .

Dlžník:

V Bratislave dňa -.. ;- .

...••.••..•.....••..••......••.•••...•..•.••..• • .•.•.•.•...•...••• 'l.:.1"'·········· •• ·••• .. ··•• ..
Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ Kristína Maliňáková, starostka
Slovenská agentúra životného prostredia Obec Záborské

Zoznam príloh:1 ,
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Návrh Blankozmenky (1x}
Výpis Uznesenia č. 6/10/2022 z 28. zasadnutia obecného
zastupiteľstva Obce Záborské konaného dňa 24.10.2022
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Výpis z uznesenia č. 6/10/2022
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Záborské

zo dňa 24.10.2022

K bodu 8. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky pre proiekt
Kompostáreň Záborské

Obecné zastupiteľstvo obce Záborské

1) schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/36 zo dňa 23.08.2022, účinnej dňa 07.09.2022 a
článkom 13 ods. 1 "ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A
ZMLUVNÉ POKUTY\ Prilohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné
podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme
vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 81 O, v zastúpení
Slovenská agentura životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00 626 031, pre projekt s názvom: Kompostáreň Záborské, kód ITMS2014+:
310011BFH5,

2) poveruje p. Kristínu Maliňákovú, starostku obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom
práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Hlasovanie:
Za: 3 Mgr. Renáta Drabová, Jozef Kakaščík, DiS. art.,

Ing. Peter Sedlák
Proti: o
Zdržal sa: o

-

'Kristina Maliňáková

meno, prieivtsKo a poatns ststosu»

Vyhotovila: Zuzana Bombíková

Záborské, 14.12.2022




