Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 19.06.2017
Názov materiálu :

NÁVRH NA FORMU ZABEZPEČENIA POHĽADÁVKY ZO
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP NA PROJEKTY:
a) VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V MESTE
PIEŠŤANY
b) VYBUDOVANIE KOMPOSTÁRNE V MESTE PIEŠŤANY

Materiál obsahuje:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:

dôvodovú správu

A/ Zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na projekt:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
blankozmenkou
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ V prípade požiadavky poskytovateľa zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok
a) budovaný zberný dvor
b) budovaná kompostáreň
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:
Komisia pre legislatívu a právo
Komisia pre financie a podnikanie
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Komisia pre výstavbu a dopravu

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

Predkladateľ:

Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC1112016-10/88 Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany bolo mesto Piešťany, ako
prijímateľ, vyzvané na určenie formy zabezpečenie pohľadávky.
Identický postup výzvy na určenie formy zabezpečenie pohľadávky očakávame aj v zmysle
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/43
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany.
Zabezpečenie je možné vykonať:
A/ Blankozmenkou
Dĺžnícky cenný papier, vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub
vystaviteľa zmenky (dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému
majiteľovi zmenky (veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené
(napríklad dlžná suma). Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými
náležitosťami, až po doplnení týchto údajov do zmenky v zmysle vopred dohodnutého
postupu.
Blankozmenka predstavuje najjednoduchší spôsob ručenia. V prípade, že dlžník svoj záväzok
neplní, veriteľ vyplní aktuálnu dlžnú sumu na blankozmenku a domáha sa vyrovnania tohto
dlhu na súde. Blankozmenka je budúcou zmenkou, keďže až po doplnení chýbajúcich údajov
v zmysle zmluvy o vyplňovacom práve zmenkovom sa z nej stane plnohodnotná zmenka.
B/ Zriadením záložného práva
Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného
veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu
záložného práva ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.
Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou - určí sa v nej pohľadávka, ktorá sa záložným
právom zabezpečuje a záloh.
Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká vo všeobecnosti
zápisom v katastri nehnuteľností.
Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný
veriteľ začať výkon záložného práva.
V zmysle Príručky pre prijímateľa operačného programu Kvalita životného prostredia vydanej
Slovenskou agentúrou životného prostredia môže poskytovateľ v prípade požiadavky
poskytovateľa určiť, že prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo zmluvy
o poskytnutí NFP popri blankozmenke aj zriadením záložného práva. V takomto prípade
navrhujeme zabezpečenie pohľadávky zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok –
budovaný zberný dvor a budovanú kompostáreň

