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Banková záruka na zálohovú platbu nenávratného finančného príspevku
zo štrukturálnych fondov EÚ pre municipality
A.

B.

C.

Predmet a účel poskytovania bankovej záruky
1. Bankovú záruku vystavuje Slovenská záručná a
rozvojová banka, a. s. (ďalej len „SZRB“) za
obec/mesto (ďalej aj „obec“ alebo „municipality“) voči
beneficientovi, ktorým je poskytovateľ nenávratného
finančného príspevku zo štrukturálnych fondov
Európskej únie (ďalej len „beneficient“ alebo
„poskytovateľ NFP“) za účelom splnenia podmienok
zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP uzavretej medzi
poskytovateľom NFP a klientom. Poskytovateľom
NFP s možnosťou zálohovej platby je napr.
Pôdohospodárska
platobná
agentúra,
ktorá
poskytuje
NFP
zo
zdrojov
Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu rozvoja
vidieka SR (2014 – 2020).
2. Účelom poskytovania bankovej záruky na zálohovú
platbu nenávratného finančného príspevku zo
štrukturálnych fondov EÚ pre municipality je podpora
rozvoja regiónov. Zálohová platba NFP zabezpečí
klientovi počiatočnú finančnú hotovosť na realizáciu
projektu. Nenávratný finančný príspevok je určený na
realizáciu aktivít projektu v zmysle schválených
podmienok v uzavretej Zmluve o poskytnutí NFP
napr. na rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry,
stavieb a objektov spoločenského významu,
investície do objektov podporujúcich voľno-časové
aktivity, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu
miestnej technickej infraštruktúry, zlepšenie vzhľadu
obcí.

projektu a jej zúčtovania po uhradení všetkých
oprávnených výdavkov projektu, najneskôr však v deň
ukončenia platnosti bankovej záruky, ktorý je uvedený
v Záručnej listine a za predpokladu, že budú splnené
všetky podmienky uvedené v Záručnej listine.
Ako forma zabezpečenia v prospech SZRB je, podľa
miery rizika bonity klienta a obchodu, najmä:
vlastná blankozmenka vystavená klientom a
podpísaná osobou oprávnenou konať za klienta v
prospech SZRB, uschovaná v SZRB, spolu s
Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,
uzavretou medzi klientom a SZRB, alebo
zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke
z účtu (dotačného účtu) Mandanta vedeného
v Záručnej banke na vyplatenie podpory v zmysle
Zmluvy o NFP.
D. Platnosť bankovej záruky
Banková záruka nadobúda platnosť dňom podpisu
Záručnej listiny a účinnosť dňom jej doručenia
beneficientovi. Platnosť bankovej záruky je určená
v Záručnej listine v zmysle podmienok Zmluvy o NFP, do
doby zúčtovania NFP, najneskôr však do najneskoršieho
termínu na predloženie zúčtovania zálohovej platby
klientom podľa podmienok Zmluvy o NFP, avšak
najneskôr do dňa ukončenia realizácie projektu.

E.

Príjemca bankovej záruky
Príjemcom bankovej záruky je obec/mesto, ktorá spĺňa
kritériá bonity SZRB (ďalej len „klient“).
Podmienky bankovej záruky
SZRB vystaví bankovú záruku formou Záručnej listiny za
klienta v prospech beneficienta (poskytovateľa NFP)
v zmysle podmienok Zmluvy o NFP za účelom
zabezpečenia splnenia podmienok vyplatenia zálohovej
platby NFP poskytovateľom NFP. Poskytovateľ NFP
poskytne
financovanie
oprávnených
nákladov
schváleného projektu uhradením zálohovej platby NFP
v maximálnej výške 50 % schváleného NFP. Banková
záruka je vo výške 100 % zálohovej platby.

Poplatok za vystavenie bankovej záruky je nevratný.

F.

Záručná banka poskytne beneficientovi peňažné plnenie
v prípade, ak klient nesplní akýkoľvek svoj záväzok
vyplývajúci zo Zmluvy o NFP, týkajúci sa použitia
zálohovej platby na úhradu oprávnených výdavkov
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Poplatky
Poplatok za bankovú záruku je určený v platnom
Sadzobníku poplatkov SZRB, a. s.
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info@szrb.sk

Postup pri vystavovaní bankovej záruky
1. Klient vyplní tlačivo SZRB „Žiadosť o poskytnutie
obchodu – banková záruka obec/mesto/VÚC“ a
predloží ho SZRB, za oblasť projekcie údajov klient
predkladá
schválený
plán
rozpočtového
hospodárenia obce/mesta bežného roku, členený
podľa základných prvkov rozpočtovej klasifikácie
a Zmluvu o NFP uzavretú s poskytovateľom NFP.
2. Po schválení žiadosti o poskytnutie obchodu SZRB
uzatvorí s klientom mandátnu zmluvu.
3. Po preskúmaní zmluvnej dokumentácie a splnení
podmienok zo strany klienta, vyplývajúcich z
mandátnej zmluvy, SZRB vystaví záručnú listinu,
ktorej originál zašle beneficientovi (poskytovateľovi
NFP).
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G. Plnenie z bankovej záruky
V prípade splnenia všetkých podmienok pre plnenie z
bankovej záruky, SZRB uskutoční plnenie z bankovej
záruky v termíne a vo výške podľa vystavenej záručnej
listiny v prospech beneficienta.
H.

Monitoring
1. SZRB je oprávnená požadovať od klienta v čase
posudzovania žiadosti o poskytnutie obchodu
informácie súvisiace s účelom bankovej záruky.
2. Klient je povinný, pokiaľ o to SZRB požiada, umožniť
zamestnancom SZRB:
verifikáciu vykázanej skutočnosti vo výkazoch a
v ďalších dokladoch,
kontrolu realizácie účelu bankovej záruky,
za
účelom
kontroly
fyzicky
sprístupniť
zamestnancom SZRB nehnuteľnosti súvisiace s
jeho realizáciou, vrátane hnuteľného a
nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet
zabezpečenia bankovej záruky.
3. SZRB je oprávnená v prípade vystavenia bankovej
záruky túto kontrolu vykonávať počas celého obdobia
trvania zmluvných vzťahov medzi SZRB a klientom.

Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
Táto Informácia o Bankovej záruke na zálohovú platbu
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov
EÚ pre municipality
je zverejnená v prevádzkových
priestoroch banky a na webovom sídle www.szrb.sk.
Táto Informácia o Bankovej záruke na zálohovú platbu
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov
EÚ pre municipality nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2018.
V Bratislave, dňa 25. 7. 2018
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