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1.

Úvod

1.

Tento dokument sa vzťahuje na zabezpečenie vzniknutej alebo budúcej pohľadávky Slovenskej
republiky v správe Ministerstva kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu (ďalej len
poskytovateľ“), pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program PO3 (ďalej
len „PoskytovateľOP IROP PO3“ alebo „SO“), konajúceho v mene riadiaceho orgánu pre OP
IROP, ktorým je Ministerstova pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRinvestícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v súlade so Zmluvou
o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 06.11.2015
v znení Dodatku zo dňa 09.11.2016 v znení dodatku č. 2 zo dňa 22.7.2021 a na základe Dohody
o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi MPRV SR a MIRRI SR č. 855/2020 účinnjej dňa
1.10.2020 v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (“ďalej len
„Zmluva o poskytnutí NFP“) v prípadoch, ak poskytovateľ podľa článku 5 ods. 5.2 Zmluvy
o poskytnutí NFP vyžaduje zabezpečenie pohľadávky.

2.

Tento dokument má záväzný charakter.

3.

Účelom zabezpečenia je zefektívnenie vymožiteľnosti pohľadávok štátu voči prijímateľom,
ktoré v súvislosti s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí NFP, s cieľom predchádzať vzniku
nedobytných pohľadávok v čo najvyššej možnej miere. Vzhľadom na povinnosť ochrany
finančných záujmov Európskej únie vyplývajúcej pre poskytovateľa zo zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 292/2014 Z. z.“) ako aj z hľadiska
dodržiavania povinností správcu majetku štátu a pravidiel rozpočtovej disciplíny, je
poskytovateľ povinný postupovať tak, aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti ohľadom toho,
ako postupoval veriteľ/správca majetku štátu pri nakladaní s pohľadávkami štátu vo vzťahu
k ich zabezpečeniu a následnému uspokojeniu v najväčšom možnom rozsahu.

4.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku poskytovateľa minimálne vo výške
100% nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.

Pri zabezpečovaní pohľadávok, vrátane výberu zabezpečovacieho prostriedku alebo postupu
si poskytovateľ vyhradzuje právo postupovať primerane podľa metodického pokynu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 19 v platnom znení, ktorý je dostupný na linku:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.

6.

Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace
pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky podmienky
uvedené v článku 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len
„VZP“).

7.

Záložné právo sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej návrh vypracuje
Poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých Prijímateľom k zálohu, ktorý bude
Poskytovateľ akceptovať.

8.

Ak bude Prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku Poskytovateľa zálohom, ktorého je
vlastníkom, zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Poskytovateľom ako záložným
veriteľom a Prijímateľom ako záložcom (dvojstranná záložná zmluva). Ak bude Prijímateľ
zabezpečovať budúcu pohľadávku Poskytovateľa zálohom, ktorého vlastníkom je tretia osoba,
zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Poskytovateľom ako záložným veriteľom,
treťou osobou, ktorá je vlastníkom zálohu ako záložcom a Prijímateľom ako záložným dlžníkom
(trojstranná záložná zmluva).

9.

Poskytovateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať
ho, ak navrhovaný záloh podľa posúdenia Poskytovateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu
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funkciu v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva Poskytovateľ mohol reálne
uspokojiť svoju splatnú pohľadávku.
10. V prípade neakceptovania navrhovaného zálohu Prijímateľ môže zabezpečiť pohľadávku
Poskytovateľa navrhnutím iného zálohu alebo iným zabezpečovacím prostriedkom, pričom ako
iný zabezpečovací prostriedok je možné navrhnúť napr. bankovú záruku, zabezpečovaciu
zmenku (podľa § 25 ods. 9 zák. č. 292/2014 Z. z. na zabezpečenie pohľadávky pPoskytovateľa je
tento oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok), ručenie alebo
iný vhodný zabezpečovací prostriedok akceptovateľný Poskytovateľom.

2.

Druhy akceptovateľných zabezpečovacích prostriedkov

1.

Zabezpečenie pohľadávky Poskytovateľa sa vykonáva prioritne prostredníctvom zriadenia
záložného práva k predmetu projektu, prípadne k inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vo
vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby; ak nie je možné zriadiť záložné právo k hnuteľnej
veci resp. nehnuteľnosti vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby, V prípade, že nebude
možné zriadiť záložné právo alebo Poskytovateľ navrhnutý záloh neakceptuje, využije sa iný
vhodný zabezpečovací prostriedok ako napr. ručenie, banková záruka, prípadne Poskytovateľ
využije zabezpečenie svojej pohľadávky prostredníctvom blankozmenky v zmysle podmienok
uvedených v čl. 13 ods. 7 VZP.

2.

Konečné rozhodnutie o akceptovaní navrhovaného zabezpečovacieho prostriedku, rovnako
ako konečné rozhodnutie o akceptovaní prijímateľom navrhovaného zálohu je vždy na
Poskytovateľovi.

3.

Poskytovateľ pri výbere najvhodnejšieho zabezpečovacieho prostriedku, prípadne
najvhodnejšej kombinácie zabezpečovacích prostriedkov bude postupovať podľa prehľadu
možných zabezpečovacích prostriedkov v podmienkach SO pre IROPP03 tak, aby boli naplnené
očakávania Poskytovateľa ako záložného veriteľa vo vzťahu k pohľadávke (aj budúcej), ktorá
môže zo Zmluvy o NFP vzniknúť.

4.

Predmetom zálohu môžu byť:
a) veci vo výlučnom vlastníctve prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace
výlučne prijímateľovi, alebo
b) veci v spoluvlastníctve prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý
spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so
zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci,
ktorá je zálohom, alebo
c) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na
záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa
predchádzajúceho bodu b) alebo
d) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (a) až (c) vyššie za podmienok tam
uvedených alebo
e) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia
podmienok (b) až (d), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.

3.
1.

Zriadenie a vznik záložného práva
Záložné právo je zabezpečovací inštitút, na základe ktorého je záložný veriteľ oprávnený sa
uspokojiť, resp. domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky z predmetu záložného práva, ak
táto pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia
všetky nasledovné podmienky:
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a)

zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik
konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník
alebo osobitný právny predpis;
b) zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové
hodnoty vo vlastníctve prijímateľa alebo tretej osoby;
c)b) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo
úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci
spoluvlastníci zálohu a súčet ich spoluvlastníckych podielov k zálohu je 1/1;
d)c) záloh akceptovaný Poskytovateľom ani žiadna jeho časť, nesmie byť zaťažený žiadnym
iným právom tretej osoby (vrátane práva na základe zmluvy o budúcej zmluve,
predkupného práva, záložného práva, nájomného práva alebo akéhokoľvek iného práva
obmedzujúceho voľné užívanie zálohu alebo nakladanie s ním, ibaže s tým vysloví
Poskytovateľ súhlas); to neplatí, ak ide o zriadenie záložného práva v prospech
financujúcej banky, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a
spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku;
e)d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania
schváleného NFP;
f)e) v prípade spolufinancovania projektu zo strany financujúcej banky, hodnota zálohu musí
zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako preklenovací úver, zabezpečený záložným
právom financujúcej banky tretím a ďalším v poradí, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v
prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel
vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe;
g)f) hodnota zálohu musí byť rovnaká alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti
NFP,ktorú prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu;
h)g) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa Prijímateľ nesmie záloh scudziť,
zriadiť k zálohu vecné bremeno, ďalšie záložné právo, s výnimkou záložného práva
v prospech financujúcej banky, alebo iné obdobné právo vecno-právneho alebo
obligačného charakteru, ktoré by sťažovalo výkon práv Poskytovateľa ako záložného
veriteľa, alebo odovzdať záloh do držby tretej osobe.
2.

Pred preplatením výdavkov nárokovaných v záverečnej ŽoP sa vyžaduje zabezpečenie celej
prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa.

3.

V prípade, že Prijímateľ nevyužije v procese realizácie cudzie zdroje finančnej inštitúcie (t.j.
úver, resp. leasing) vyžaduje sa, aby Poskytovateľ bol zapísaný ako záložný veriteľ prvý
v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

4.

V prípade, že Prijímateľ má zabezpečené financovanie projektu z úveru poskytnutého
financujúcou bankou alebo inou finančnou inštitúciou (t.j. aspoň časť COV alebo aspoň časť
neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého financujúcou
bankou alebo inou finančnou inštitúciou) a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich
záväzkov zo Zmluvy o NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre
financujúcu banku alebo inú finančnú inštitúciu, pre zriadenie a vznik záložného práva
Poskytovateľa sa okrem Všeobecných podmienok uplatnia aj všetky nasledovné podmienky,
ktoré majú prednosť pre Všeobecnými podmienkami.
a) financujúca banka zriadi záložné právo ako veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný
záložný veriteľ). V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ
druhý poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v treťom poradí, za
účelom zabezpečenia iných pohľadávok financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy
o úvere, zabezpečenej prednostným záložným právom financujúcej banky;
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b)

4.

Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa, nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného alebo iného práva v prospech
tretej osoby okrem zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky resp.
financujúcej inštitúcie.. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v
súlade s článkom 10 VZP.

Určenie hodnoty zálohu

1.

Princíp určenia hodnoty zálohu pri hnuteľnej veci:
a) hodnotu zálohu určuje jej obstarávacia cena bez alebo s DPH v závislosti od toho, či
je DPH oprávneným výdavkom, uvedená na faktúre alebo inom daňovom doklade
vystavenejom dodávateľom, pričom tento faktúra nesmie byť staršiaí ako 3
mesiace od jej vystavenia do dňa doručenia/predloženia Poskytovateľovi;
b) pri hnuteľných veciach, ktoré prijímateľ nadobudne v budúcnosti alebo ktoré
vzniknú v budúcnosti, hodnotu zálohu predstavuje cena dojednaná v zmluve s
dodávateľom (kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.) bez alebo s DPH v závislosti od
toho, či je DPH oprávneným výdavkom;
c) v prípade majetku odlišného od majetku nadobudnutého z poskytnutého NFP
hodnotu zálohu určuje znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného
odboru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu bez DPH, pričom tento
nesmie byť starší ako 3 mesiace od jeho vyhotovenia do dňa
doručenia/predloženia Poskytovateľovi .

2.

Princíp určenia hodnoty zálohu pri nehnuteľnosti: hodnotu zálohu určuje znalecký posudok
primárne vyhotovený za účelom zriadenia záložnéhoo

práva, nie starší ako 6 mesiacov od jeho vyhotovenia do dňa doručenia/predloženia
Poskytovateľovi, vypracovaný znalcom z príslušného odboru podľa všeobecnee
záväzného právneho predpisu.

5.

Základný postup pri zriadení zabezpečenia pohľadávky

1.

Po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi v zmysle čl. 13 ods. 1 VZP vzniká povinnosť
zabezpečiť budúcu pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom do vzniku
platného zabezpečenia pohľadávky nebude Poskytovateľ povinný poskytovať Prijímateľovi
plnenie podľa Zmluvy o NFP.

2.

Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na predloženie dokumentácie a informácií potrebných k
príprave záložnej zmluvy alebo inej zabezpečovacej zmluvy. Po poskytnutí všetkých potrebných
podkladov a informácií zo strany prijímateľa, Poskytovateľ vypracuje návrh záložnej zmluvy a
písomne ho doručí Prijímateľovi. Prijímateľ je povinný uzatvoriť záložnú zmluvu najneskôr do
predloženia záverečnej žiadosti o platbu (ak Poskytovateľ v individuálnom prípade neurčí inak)
s tým, že lehota na predloženie podkladov nesmie byť prekročená. Následnea záložnú zmluvu v
určenom počte vyhotovení následne doručíiť Poskytovateľovi, ktorý zabezpečí jej zverejnenie v
CRZ.

3.

Po zverejnení záložnej zmluvy v CRZ poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi potrebný počet
vyhotovení zmluvy za účelom jej registrácie v príslušnom registri ako nevyhnutného
predpokladu na vznik záložného práva. Prehľad evidencií záložného práva k niektorým veciam,
právam, iným majetkovým hodnotám, k bytu a nebytovým priestorom je uvedený v časti 2.1.6.
Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 19. Akékoľvek náklady spojené so
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vznikom záložného práva, vrátane správnych poplatkov s tým spojených, znáša v plnom
rozsahu Prijímateľ resp. záložca.
4.

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o registrácii záložného práva k hnuteľnej veci v
NCRzp ako aj registrácii záložného práva k nehnuteľnosti na príslušnom Okresnom úrade,
katastrálnom odbore, v zmysle Rozhodnutia o povolení vkladu.

5.

Poskytovateľ po doručení potvrdenia o registrácii záložného práva z príslušného Okresného
úradu, katastrálneho odboru nehnuteľností v prípade zriadenia záložného práva
k nehnuteľnosti, resp. po oznámení o registrácii v NCRzp zo strany Prijímateľa, vyhotoví
Osobitné dojednania Oznámenie o vzniku záložného práva (vinkuláciu poistného plnenia na
predmet zálohu), ktoré následne zašle Prijímateľovi. Prijímateľ zabezpečí potvrdenie zo strany
príslušnej poisťovne. Poskytovateľ používa na zriadenie vinkulácie poistného plnenia vlastné
tlačivo a zároveň si dovolíme upozorniť, že akákoľvek úprava znenia zaslaných tlačív NIE JE
prípustná a v konečnom dôsledku spôsobí neplatnosť takéhoto dokumentu. Prijímateľ
následne zašle potvrdené Oznámenie o vzniku záložného práva Osobitné dojednania
Poskytovateľovi, čím sa proces zriadenia záložného práva riadne ukončuje (okrem prípadu
zriadenia záložného práva k pozemkom).

6.

Podklady na vypracovanie záložnej zmluvy

1.

Ak je zálohom hnuteľná vec Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi:
(i)
faktúru alebo výnimočne iný obstarávací doklad, nie staršiu ako 3 mesiace od jej
vystavenia do dňa doručenia/predloženia Poskytovateľovi ( v prípade, že faktúra je
staršiašia ako 3 mesiace; , Prijímateľ predkladá znalecký posudok so stanovením
všeobecnej hodnoty zálohu s uvedením hodnoty bez DPH spolu s náležitosťami podľa
písm. (vii) až (viii)
(ii) zmluvu s dodávateľom (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.);
(iii) pri hnuteľnej veci, ktorá je odlišná od predmetu projektu financovaného z NFP je potrebné
predložiť znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného oboru, nie starší ako 3
mesiace ku dňu predloženia Poskytovateľovi,
(iv) dodací list obsahujúci minimálne výrobné číslo a špecifikáciu tovaru,
(v) preberací protokol, ak je relevantný v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, resp. kúpnej
zmluvy,
(vi) doklad o úhrade v prípade, že záložné právo bude zriadené k predmetu projektu,
(vii) kópiu poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať poistenie zálohu na sumu minimálne
rovnajúcu sa výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia majetku nadobudnutého z NFP
a zároveň bude pokrývať poistné riziká minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straty alebo prípadne pre iný prípad, ktorý určí Poskytovateľ,
(viii) doklad o úhrade poistného,
(ix) úverovú zmluvu uzatvorenú so spolufinancujúcou bankou , zmluvu o zriadení záložného
práva uzatvorenú so spolufinancujúcou bankou, potvrdenie o registrácii v Notárskom
centrálnom registri záložných práv nie staršieho ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov
Poskytovateľovi, uvedené je potrebné predkladať len v prípade, ak Prijímateľ realizuje
daný projekt z cudzích zdrojov a ponúknutý záloh bude totožný so zálohom aj v prospech
spolufinancujúcej banky v rámci podmienok stanovených úverovou zmluvou.

2.

Ak je zálohom nehnuteľnosť Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi:
(i) znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného oboru, nie starší ako 6 mesiacov od
jeho vyhotovenia ku dňu predloženia SO,
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(ii) poistnú zmluva k predmetným nehnuteľnostiam (okrem prípadu, kedy Prijímateľ
zamýšľa zakladať záložné práva k pozemkom),
(iii) úverovú zmluvu uzatvorenú so spolufinancujúcou bankou, zmluvu o zriadení záložného
práva uzatvorenú so spolufinancujúcou bankou, rozhodnutie o povolení vkladu pre zápis
záložného práva v prospech spolufinancujúcej banky a list vlastníctva so zapísanou
ťarchou v prospech spolufinancujúcej banky nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia
podkladov Poskytovateľovi - uvedené je potrebné predkladať len v prípade, ak Prijímateľ
realizuje daný projekt aj z cudzích zdrojov a ponúknutý záloh bude totožný so zálohom aj
v prospech spolufinancujúcej banky v rámci podmienok stanovených úverovou zmluvou.
3.

Ak je zálohom vec, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých osôb, Prijímateľ predkladá okrem
horeuvedených listín aj súhlas väčšiny spoluvlastníkov, so zriadením záložného práva na záloh,
počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.

4.

V prípade, že nie je možné zriadiť záložné právo k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci,
Poskytovateľ môže vyžadovať zabezpečenie svojej pohľadávky formou Blankozmenky. Pre
právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia,
pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení Zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke (ďalej len „ZoVPBA“) nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:
a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej
Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej
ZoVPBA,
b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na
mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle SO; to isté platí pre podpísanie
(vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste určenom
Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručitelia, ak je relevantné) v
osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a
odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov),
c) pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov
obchodných spoločnosti so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa
zaviazať majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazať
všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa zmenkovým
ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba,
d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči
Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP
súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA,
vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi: (i) označenie, že
ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
(ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
(iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
(iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
(vi)názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak
relevantné,
(vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,
(viii) doložka „bez protestu“,
e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome
chýba vystavený údaj určujúci:
(i) zmenkovú sumu,
(ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a
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f)

(iii) údaj splatnosti.
Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť
Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči
Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o
NFP súvisiacej alebo čo i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek
vyplniť Blankozmenku tak, že:
(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva
predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby
bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
(ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je
denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
(iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú
pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.

Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú
dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

7.

Poistenie

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software,
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky, pozemky a pod.)
a súčasne ak z Výzvy alebo z právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie
nevyžaduje:
a) riadne poistiť majetok nadobudnutý z NFP,
b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa ZoNFP,
ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude
obsahom Zmluvy o zriadení záložného práva,
c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby tretích osôb, ak je
zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa ZoNFP.
Pre všetky uvedené situácie a) až c) platia nasledovné:
(i)
poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia
hmotného majetku nadobudnutého z NFP,
(ii)
poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straty, poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku
a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie
typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
(iii)
poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu,
(iv)
Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje
záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je
povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci
doby realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu dôjde k zániku poistnej
zmluvy, je prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok
určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby
nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto
bode,
(v)
Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na projekt, jeho schopnosť úspešne
ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu alebo splniť podmienky udržateľnosti
projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak
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(vi)

je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu
poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
v prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť,
aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v bode (i) až
(v) horeuvedených a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal
voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
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