
,,Á{t,l
-*1
!(.} }f+. 

I

osrtoeóao"

.ď ... 3_o.a9 ;..... B'o## ,0l

,"1:!1;
' , ., . .. !..,l

i rozvoj je tvojím cieťom

ZMLIIVA o poslrytnutí finančného príspevku
z grantového programu VSP - Stredný Gemer ,,Keď rozvoj je tvojím ciel'om",

č. o7lzozz

medzi

Poslgrtovateť grantu:
Adresa:
tČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpené:

Príjemca grantu:
Adresa:
tčo7nč:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpené:

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222, o4g 18 Lubeník
45o21457
Slovenská Sporitel'ňa, d. s.
SK5z o9oo oooo oo5t65647737
Milan Pavko, predseda

a

Obec Revúcka Lehota
Revúcka Lehota 8o, o49 18 Lubeník
oo3zB7r5
Všeobecná úverová banka, a.s.
SKoz o2oo oooo oooo z67z 75Bz
MVDr. Ján Šeševička

1.

)

článok t.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov zmluvy pri
finančného príspevku na aktivizáciu členov VSP - Stredný Gemer v
Stratégiou CLLD CLLD Stredný Gemer zot6 - 2023.

Poskytovatel' a Príjemca grantu uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o

finančného príspevku (d'alej len Zmluva) v rámci Výzvy č. SG,zozt/t
t.t2.2o2t Grantového programu ,,Keď rozvoj je tvojím cieťom" na
oblasti podpory:

poskytnutí
súlade so

poskytnutí
vyhlásenej
nasledovné

Priorita č. z:
Špecifický ciel č.

Opatrenie č.z.5

Priorita č. 3:
Špecifický cieť č.

Opatrenie č.s.s

Obnova a rozvoj obcí
2: Zlepšenie podmienok života miestnych obyvateťov v obciach

a mestách stredného Gemera
Mikroprojekty na podporu aktivizácie obyvatel'ov regiónu

Rozvoj cestovnóho ruchu
3: Rozšírenie a skvalitnenie ponuky cestovného rttchu

Podpora prezentácie regiónu

VsP - stredný Gemer, Lubeník 222, o4g 18 Lubeník l IČo: 45ozr4sz l olČ: 2c2262397
IBAN: sK52 o9oo oooo oo51 6564 7737

e- m ail : strednygemer @ gmail, com l web : www.vspslredny8emel§k
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3. predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
poskytovatel'om a príjemcom pri poskytnutí nenávratnej finanČného príspevku
(ďalej aj ,,NFp') zo strany poskytovatel'a Príjemcovi na realizáciu aktivít projektu,

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Čísto projektu: SG-zozt/ t/ o7

Názov projektu: Revitalizácia vonkajších príestorov pri dome smútku a Pomníku
padlýmv II. Svetovej vojne

Miesto realizácie projektu: Obec Revúcka Lehota

článok II.
Doba realizácie a platnosti zmluvy

r. Táto zmluva ja platná pre jej účastníkov na dobu od podpisu zmluvy do 30.6.zOzz.

z. Aktivity projektu musia byť zrealizované a ukonČené v Čase od podPisu zmluvY
najneskór do 3o.6.zozz.

článok III.
Finančná podpora

1. Poskytovatel'a Príjemca sa dohodli na nasledovnom:
a.) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu

87o e (slovom osemsto sedemdesiat eur)
b.) poskytovateť poskytne príjemcovi nenávratný finanČný príspevok vo rr'ýŠke

5oo € (slovom páťsto eur), čo predstavuje 57 o/o z celkových oPrávnených
výdavkov

c.) piíjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu minimálne vo výŠke

37o € (slovom tristo sedemdesiat eur) čo predstavuje ZO 0/o z celkových

oprávnených výdavkov

2. poskytovatel grantu poukáže finančné prostriedky v zmysle bodu rb) na bankový

účet príjemcu grantu do s dní po podpise zmluvy.

článok rv.
Použitie finančnej podpory

1. príjemca sa zavázuje použiť NFP výlučne na úhradu celkových oPrávnených

výdavkov na realizáciu projektu uvedených v rozpočte v schváIenej Žiadosti.

2. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie najskór od r5.z.zo22 do 3c,6,2022,

VSP - Stredný Gemer, Lubeník 222, o4g 18 Lubeník l IČo: 4sozr457 | DIČ: 2c2262397
IBAN: sK52 o9oo oooo oo51 6564 7737

e-mail: strednygemer@gmail.com I web: www,vspstrednygemer,sk
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3,

4.

5.

6.

Použitie finančnej podporyje potrebné dokladovať najneskór do 15 dní od ukončenia
projektu.

Príjemca grantu predloží vyúčtovanie na predpísanom formulári, ktorý obsahuje
fotokópiu daňových dokladov, správu o realizácii projektu, fotodokumentáciu
realizácie projektu a preukázanie vlastného vkladu.

Finančnú podporu, ktorú príjemca grantu nepoužije je povinný vrátiť na účet VSP -
Stredný Gemer najneskór do t5 dní po ukončení realizácie projektu.

V prípade, že finančné prostriedky príjemca grantu nepoužije na účel
stanovený v projekte, alebo nepredloží zúčtovanie v stanovenom termíne, je
povinný vrátiť v plnej qýške na účet VSP - Stredný Gemer.

článok rv.
Iné ustanovenia

1. Príjemca grantu sa zavázujete počas realizácie projektu postupovať spósobmi
šetrnými k životnému prostrediu, dbať na súlad realizovaného projektu s vidieckym
rázom a architektúrou krajiny, efektívne použiť poskytnuté finančné prostriedky.

2. Pre príjerircu grantu s,6 závázné podmienky uvedené vo:
a.) výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Grantového programu

vyhlásenej 1.I2.2o21;
b.) príručl<e pre žiadatel'a platnej od t.lz.zozt.

3. Neoddelitelhou azáváznou prílohou Zmluvy je schválená Žiadosť s prílohami.

4. Príjemca grantu sa zavázujete počas realizácie projektu zabezpečiť propagáciu
realizovaného projektu dostupnou formou (miestne noviny, webová stránka,
obecné tabule, informačné letáky alebo i.), v zmysle príručky pre žiadateťa.

5. Príjemca grantu sa zavázujete svojim podpisom plniť podmienky poskytnutia
grantu uvedené v tejto zmluve.

6. Zmeny v tejto Zmluve je možné uskutočniť iba formou písomného Dodatku, ktorý
bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu.

B. Zmluva je vyhotovená v z rovnopisoch, po jednom

V Lt-r^-.I--, ^r^ 
l| l'-. '<oizl-.. -"..cný Gemer

pre každú zmluvnú strantl.
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(štatutárny zástupca)- Stredný Gemer príjem

VsP - Stredný Gemer, Lubeník 222, o4g 18 Lubeník I tČo: 45ozr4s7 | DIČ: 2c2262397
IBAN: SK52 o9oo oooo oo51,6564 7737

e-mail: strednygemer@gmail.com I web: www.vspstredny8emer.sk
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