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b) na pracovnej porade poslancov MsZ 2.11.2016  
 

 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
na základe prerokovaného materiálu 

 

A/   schvaľuje  
 
uzatvorenie Záložnej zmluvy na obchodný podiel jednotlivých záložcov v zmysle ustanovenia 
§11 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a potvrdzuje, že boli splnené podmienky 
požadované právnymi predpismi pre platné zriadenie záložného práva podľa Záložnej zmluvy. 
 
 

                           
V Nemšovej dňa 9.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. podpísala dňa 15.3.2016 ZMLUVA O 
POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU č. : OPKZP-PO1-
SC121/122-2015/ medzi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  a 
Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh, s.r.o. na odkanalizovanie Mikroregiónu 
Vlára - Váh a . intenzifikácia ČOV Nemšová.  

 RVSVV s.r.o. ako prijímateľ prehlásila, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo 
výške 10 % (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu 3 897 586,00 EUR (slovom: 
tri milióny osemstodeväťdesiatsedemtisíc päťstoosemdesiatšesť euro) z Celkových 
oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa ods. 3.1 písm. a) po zohľadnení finančnej medzery a  

      - má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených 
na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu 
finančnej medzery,  

      - zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.  

     Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom 
požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného 
zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla 
vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky 
uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo 
zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ 
akceptovať, prednostne vo forme zabezpečovacej zmenky alebo bankovej záruky v prospech 
Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 
analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže 
Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým 
Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre 
ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a 
Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v 
prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, 
pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, 
ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.  

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s 
Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za 
podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.  

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie 
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a 
celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených 
Poskytovateľom.  

      RVSVV s.r.o.  pre splnenie preukázania disponovania s dostatočnými finančnými 
prostriedkami  podpísala s ČSOB, a.s. Bratislava Zmluvu o účelovom úvere č. 
105/16/08724 (Viď príloha č.1). Peňažné prostriedky z úveru môžu byť čerpané po splnení 
podmienok čerpania v rámci ktorých musí Klient (RVSVV) predložiť podpísanú Zmluvu o 
zriadení záložného práva na obchodný podiel jednotlivých záložcov, tzn. Vlastníkov 
spoločnosti (Viď príloha č.2) 

V Nemšovej 28.10.2016.                                                               Vypracoval: Ing. Peter Kiačik 


