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Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.:
oPKzP-Pol_sc1 1 1_20í 7-3u23l21o

Zmluvné strany

Veritel'

názov:

sídlo:

lČo:

DlČ:

konajúci

v zastúpení

názov:

sídlo:

lČo:

konajÚci:

Mi n isterstvo Životného prostredia Slove nskej repub l i ky

Námestĺe 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

RNDr. Tomáš orfánus, PhD., generálny riaditel'

na základe splnomocnenia obsiahnutého V Zmluve o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovatel'ským orgánom č. 221201515.1 zo dňa 13. apríla
2015 v platnom znení

poštová adresa: Slovenská agentúra Životného prostredia

Sekcia Íondov EÚ

Karloveská 2

84'ĺ 04 Bľatislava 4

(d'alej len,,Veriteľ")

a

t
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DlŽnk:

nazov:

sídlo:

lČo:

DlČ:

bankové spojenie:

1.1.

1.2.

luRóPsÍÁ ÚillA
Európskg šbulÓJrálre

a investiälé íondy

MINISTERSWO
ŽlVoTNÉHo PRosTREDlA
sLovrNsKtl REPUBilKYI B

s]_í]''! .

obec Malý Slavkov

Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

31 984 673

2020710109

UniOredit Bank Czech Republic and Slovakĺa, a.s., pobočka
zahraničnej banky

sK29 1 1 1 1 0000 0066 0818 2209

ĺ

IBAN:
zapísaný:

konajúci:

(d'alej len ,,Dlžník")

Ladislav Oravec, starosta

(Veritel'a DlŽnĺk spolu dalej len ,,Zmluvné strany")

uzaMárajÚ v sÚlade s ustanovením $ 269 ods. 2zákona č.513/1991 zb. obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,obchodný zákonník") a
ustanovením $ 'l0 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekor'ný vznení
neskorších predpisov (d'alej len ,,Zmenkový a šekový zákon"), túto Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenke (dälej len n,Zmluva") v nasledovnom znenĺ:

Úvodné ustanovenia

Za podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí nenávratného Íinančného
príspevku číslo oPMP-Po1-sc1 1 1-2017-32/23 zo dňa 2a.o1.2o2o, v znení jej
príloh, neskorších zmien, doplnení a novácií, ktorá bola uzatvorená podľa právnych
predpisov uvedených v jej záhlaví, Veriteľ ako poskytovatel' poskytol alebo poskytne
DlŽníkovi ako prijímatel'ovi nenávratný finančný príspevok V celkovej výške
103 723,83 EUR (d'alej len ,,Zmluva o NFP").

Pre ztnýšenie právnej istoý vyuŽíva Zmluva o NFP právnu úpravu obsiahnutÚ vo
Všeobecných zmluvných podmienkach v platnom znení, ktoré tvoria neoddelitel'nÚ
sÚčasť Zmluvy o NFP.

2. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povĺnností Zmluvných strán
o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola vystavená DlŽníkom
ako vystavitel'om v súlade s bodom 5.2 písm. a) Zmluvy o NFP za Účelom
zabezpečenia pohl'adávok Veritel'a ako remitenta špecifikovaných v bode 2.2. tejto
Zmluvy.
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7abezpeéovanými pohl'adávkamĺ Veľitel'a voči Dlžníkovi sa na účely tejto Zmluvy
povaŽujú akékolVek sÚčasné a / alebo budúce peňaŽné pohlädávky Veritel'a Vrátane
ich príslušenstva vyplyivajúce a / alebo súvisiace so zmluvou o NFP a / alebo
vyplývajÚce ď alebo súvisiace s inými dokumentami súvisiacimi so Zmluvou o NFP
(d'alej pre ktorúkolVek jednotlivú pohl'adávku alebo súhrnne pre všetky pohl'adávky
len ,,Pohľadávka").

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

3. Vystavenie a odovzdanie blankozmenky

3.1 DlŽník vyhlasuje a potvrdzuje, Že na zabezpečenie Pohl'adávky Veritel'a, ktorá
vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva Veritelä udeleného podl'a tejto
Zmluvy, vystavilvedome 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;
bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňaŽnú sumu;
údaj miesta, kde sa má platiť,

názov Veritel'a, na rad ktorého sa má platiť;

miesto vystavenia zmenky a dátum jejvystavenia;
identifikačné údaje a podpis DlŽníka ako vystavitel'a;
doloŽka,,bez protestu";

b)

c)
d)
e)
f)

s)

EURó?lrAÚillr
Euŕlpsks šrllojrálm
a inBtiané bndy

MrNtsTtRswo
ŽlvoiŇ?il6_pnosĺneolr
SLOVTNSKEJ REPUBTIKY

8
'.''il''''t..;ĺili*1YT

e
2.2

2.3.

(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 byt zmenková suma zaplatená a
c) Údajsplatnosti.

3.3. Udajom 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
Pohl'adávky Veritel'a.

3.5 Veritel' potvrdzuje, Že Blankozmenku riadne vystavenú a podpísanú DlŽníkom riadne
prevzal azaväzuje sa s ňou nakladať vsúlade s podmienkami dojednanými vtejto
Zmluve.

4. Udelenie vyplňovacieho práva

Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že DlŽník ako vystavitel' udel'uje Veriteľovi ako remitentovi
neodvolatel'né vyplňovacie zmenkové právo, ktoré Veritel'a oprávňuje, aby v texte

3
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5.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

prevzatej Blankozmenky vyplnil chýbajúce údaje a to zmenkovÚ sumu, menu, v ktorej

má byt'zmenková 'u'á zaplatená a údaj spIatnosti a premenil tak Blankozmenku na

zmenku úplnú.

Veriteľ je oprávnený vyuŽiť zmenkové vyplňovacie právo udelené DlŽníkom uýlučne

za podmienok stanovených v článku 5. tejto Zmluvy'

Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva

DlŽník súhlasí a potvrdzuie, Že Veritel' má právo vyplniť Blankozmenku, ak DlŽník

riadne a včas nesplní akúkolVek Pohl'adávku Veriteľa alebo čo i len jej časť. Po tom,

čo sa tak stane, mÔŽe Veriteľ kedykol'vek vyplniť Blankozmenku tak, Že:

ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho

práva predstavuje celkovú rlŕšku splatnej Pohľadávky Veriteľa, vrátane jej

príslušenstva, tak aby uspokojil celú svoju Pohl'adávku;

ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej

je denominovaná suma určená podľa predchádzajúceho písm' a) a zároveň

ako údaj splatnosti uvedie akýkolVek dátum neskorší ako deň vyplnenia

Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktoý DlŽník nesplniljeho splatnú

Pohl'adávku resp. jej ktorÚkoľvek časť.

a)

c)

DlŽník súhlasí, Že uvedenie zmenkovej sumy, meny, v ktorej má bý'zmenková suma

zaplatená a Údaja splatnosti Veriteľom pri vyplnení Blankozmenky, povaŽuje a bude

považovať za nesporné a pre DlŽníka záväzné s rnýnimkou prípadu, ak na strane

Veriteľa došlo k zjavnému omylu.

Vzhl'adom na skutočnosť, Že na Blankozmenke je od počiatku uvedené ako miesto,

kde sa má Blankozmenka platiť adresa podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy, DIŽník berie na

vedomie a súhlasí s tým, Že v dÔsledku vyplnenia Blankozmenky bude toto miesto

v súlade s ustanovením $ 38 ods. 1 a S 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 pohl'adávky 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

neodvolatel'né á 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 Veritel' uplatnil zmenkovÚ pohl'adávku prostredníctvom súdu, je oprávnený

nezávisle na tom:

a) domáhať sa prostredníctvom súdu zaplatenia akejkolVek Pohl'adávky alebo jej
časti, vrátane príslušensfua a

b) uplatnit' nároky z akéhokolVek iného zabezpečovacieho prostriedku, ktoré mu
zo strany DlŽníka boli poskytnuté.

6.4- Veritel' je oprávnený postupovať podl'a bodu 6.3. Zmluvy aŽ do Úplného uspokojenia
všetkých zabezpečených Pohl'adávok, resp. ich častí a DlŽník súhlasí s ým, Že
nevznesie námietku súčasne prebiehajúcich konaní v Žiadnom z nich'

6.5' Pokĺal' Veritel' v súlade s touto Zmluvou využije zmenkové vyplňovacie právo pred
momentom, ked'budú všetky Pohl'adávky Veritel'a riadne a včas uspokojené, a to bez
ohl'adu na skutočnosť, či bola Blankozmenka DlŽníkovi v dÔsledku zaplatenia
zmenkovej pohl'adávky Veritel'om vydaná, je Dlžník povinný opätovne, za Účelom
zachovania zmenkového zabezpečenia Pohl'adávky vystaviť a Veriteľovi odovzdať na
zabezpeéenie Pohl'adávky Veritel'a alebo jej časti dälšiu vedome neúplnú vlastnú
blankozmenku s identickými náležitost'ami a podmienkami ako sú dojednané v tejto
Zmluve. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečit', aby mal Veriiel' k dispozícii
zmenkové zabezpečenie Pohľadávky počas celého trvania existencie Pohl'adávky
alebo jej časti, to jest aŽ do momentu, ked' z právnych vťahov vyplývajÚcich zo
Zmluvy o NFP a / alebo íných dokumentov súvisiacich so Zmluvou o NFP už nebudú
môct' vzniknúť Žiadne budÚce časti Pohl'adávky.

7. OdovzdanieBlankozmenky

7.1 Po tom, ako budú všetky Pohl'adávky Veritel'a 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 Pohl'adávok, Veriteľ je oprávnený Blankozmenku znehodnotit'.

8. Závereéné ustanovenia

8.1. Všetky SPoľ, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, nýklad alebo
ukončenĺe, Zmluvné strany prednostne riešia najmä vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prĺpade, Že sa vzájomné spory Zmluvných strán
vzniknuté v sÚvislosti s plnenĺm záväzkov podl'a tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou
nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zoZmluvy, vrátane sporov o
jej platnosť, v'ýklad alebo ukončenie, riešiť v súlade s ustanovenĺami obchodného
zákonníka a Zmenkového a šekového zákona na miestne a Vecne príslušnom sÚde
Slovenskej republiky podla právneho poriadku Slovenskej republiky.

8.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnost'nadobÚda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Veritel'om v Centrálnom registri zmlúv. Ak
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DlŽník:
V Bratislave dňa

E

8.3.

8.4.

8.7

Verĺtel' aj DlŽník sú obaja povinnými osobami podl'a zákona č' 211ĺ2000 Z. z. v takom
prípade pre nadobudnutie Účinnosti Zmluvy je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy
Verĺtel'om' Zmluvné strany sa dohodli, Že prvé zverejnenie tejto Zmluvy zabezpeéí
Veritel' a o dátume zverejnenia tejto Zmluvy inÍormuje DlŽníka. Ustanovenia o
nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto bodu sa rovnako vzt'ahujú aj na
uzavretie kaŽdého dodatku k Zmluve.

Dlžník, ktoý je obcou vsúlade so zákonom č.369/1990 Zb. oobecnom 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
zastupitel'stva. Uznesenie č. 107 z 10. zasadania obecného zastupiteľstva obce Malý
Slavkov, konaného dňa 19.05.2o2o tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Že Veritel' je oprávnený uplatňovať svoje nároky voči
DlŽníkovi na zaplatenie Pohl'adávky alebo jej časti priamo sÚdnou cestou,
akýmkolVek spôsobom či prostredníctvom akéhokolVek ĺného zabezpeéovacieho
prostriedku bez ohl'adu na to, či bude postupovať uplatnením zmenky v zmysle
ustanovení tejto Zmluvy.

Táto Zmĺuva sa vyhotovuje v 3 rovnopĺsoch, 2 sú určené pre Veritel'a a jedno
vyhotovenie pre DlŽníka.

(

8.5. Zmluvné strany sú povinné bez zbl1točného odkladu oznámit' si písomne akékol'vek
skutočnosti, ktoré môŽu mat'vplyv na plnenie ich povinnostÍ z tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, Že táto Zmluva
bola uzavretá určito, vážne azrozumitel'ne, na základe ich slobodnej vôle, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy'

8.6.

Verĺtel':
V Banskej Bystrici dňa ..!.9.-91:.1920

2- .,,1|,?,|ľľl[:'l33ľIHľť-
(--,' / .ĺl.:':y..yi{išÄ"ŕisrruc4

R N D r. Tomáš oĺt anus ĺíhD., g enerál ny''fáoit"l'
Slovenská agentúra Životného prostredĺa

I { "07- 2020

.2-
/- 

-Ladislav Oravec, starosta
obec Malý Slavkov i

Zoznam príloh:
Príloha č. 1
Príloha ó. 2

Návrh Blankozmenky (1 x)

Uznesenie č. 1o7 z 10. zasadania obecného zastupitel'stva
obce Malý Slavkov, konaného dňa'ĺ9.05'2020
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Prilona Č. 1

Bratislava, Karloveská 2, 84ĺ 04, .............. .....2o2o

Miesto a dátum Vystavenia (mesiac slovom)

zA TÚTo ZMENKU ZAPIATíM

O

Mena Suma

Splatnosť (mesĺac slovom)

Vystaviteľ

Obec Mal Slavkov
Gerlachovská 52' 060 01 Mal Slavkov
lČo: 3ĺ 984 673
Ladislav Oravec, starosta

podois / oodo isv oprávnenrŕch os b

Ministerstvu Životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Št Ía ĺ,812 35 Bratislava
lČo:42 18ĺ 81o

Komu

Suma slovom a mena

Slovenská agent ra životného prostredia, Sekcia ĺondov EÚ'
Kaĺloveská 2,841 04 Bratislava 4 BEZ PROTESTU

Splatné v (miesto platenia)



(,

obecné zastupitelostvo v Malom Slavkove

Uznesenie č. l07
z 10. zasadnnia obecného zastupitel'stva obce Malý Slavkov, konaného clňa l9. mája 2020

Kboĺlu l1. Blankozmcnka pľe projekt s názvom,,Kompostáreň v obci Malý Slavkov", Kód
pľojektu: 3l00l tT985.

obecné zasttrpitel'stvo v Malclnt Slavkove
schval'uje

V sÚrlacle so znrluvorr o poskytovanĺ nenávratnélro finarrčného pľíspevku č. oPKzP-Pol-sC1ll-20l7-
32133, zo dňa 20.0l .2020 (ďalej len ..Zmluva o poskytrltltí NFP") a článkonr l3 ods' l ..Zabezpečenie
pclhl'adávky. poistenie majetku a zmluvné pokuty". pľĺlohy č. 1 Znrluvy o poskýnutÍ NFP Všeobecné
znrluvné podrrrierlky k Zmluve o posk1tlrutí nenávľatného ľrnančnélro pľíspevku. zabezpečenie pľípaĺlne.i
buclťrcej pohl'aclávky Poskytovatel'a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastncj blankozrnenky a
vystavenie vlastnej blankozmenky pľe poskytovatel'a Ministerstvo Životného prostľedia SR. Námestie
L. Štťlľa 1" 812 35 Bľatislava. tČo :42 18l 8l0 (d'alcj lcn,.Poskytovatel"') v zastúpc.ní
Slovenská agcntťtra Životnelro pľostľedia. T'ajovskélro 28,L)75 90 Banská Bystľica. tČo: oĺl 62ó 031.
poštová adresa _ Slovcnská agentúľa Životného pľostľedia. Sekcia fbndov EU. Kaľloveská 2. 84l 04
Bľatislava 4. pre proiekt s názvom ,,Kompostáreň v obci Malý Slavkov", Kód projektu: 31001tT985.
Hlasovanie:

Pclčet Mená poslancov

Ing. FľarrtiŠek Baľtko, Anatolij Dejrleka. Mgľ. Veronika
Gľomanová, Ing. Tomáš Pix' Kamil Pclmpa, Ľudovít Svocák

1 PaedDr. Ján Klein

t=='-:-- -' '

Ladislav Oravec
staľosta obce Malý' Slavkov

6
Za:

Ploti:

Z&Žal sa

Nepľítonrní:

Nehlasovali:
Pclčet vŠetkých poslancov: 7

V Malom Slavkove, 20. 05. 2020

Uznesenie z l0' zasadania obecného zastupitel'stva v Malom Slavkove. l9. 05. 2020


