
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 29. 11. 2017                                              Číslo: 11 

                                                                                      Por. č.: 2 
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

 

 

U Z N E S E N I E č. 11.2 - VI./OZ/2017 
 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 29. 11. 2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

 
 

a)   s c h v a ľ u j e   -   n e s c h v a ľ u j e 
 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2016-10/63 zo dňa 16.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom  

13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“,  

Prílohy 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 a vystavenie 

vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie  

Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení 

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,  

IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, 

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Technologické vybavenie zberného 

dvora v obci Močenok, kód projektu ITMS2014+: 310011B462. 

 

b)   odporúča 

starostovi podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku 

na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy  

poskytnutí NFP. 
 
 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 



Odôvodnenie: 

 

Obec Močenok získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia pre projekt: ,,Technologické vybavenie zberného 

dvora v obci Močenok“ vo výške 187 973,46 EUR s DPH (95%).  

Na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-

PO1-SC111-2016-10/63 zo dňa 16.01.2017 sú oprávnené výdavky projektu vo výške 

197 866,80 EUR s DPH. Zo zmluvy o NFP plynie obci povinnosť zabezpečiť prípadnú 

budúcu pohľadávku formou vlastnej blankozmenky vo výške oprávnených výdavkov na 

projekt. 

Na vystavenie vlastnej blankozmenky je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.  
 


