
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNEHO PRÍSPEVKU
č.309070ARZ9

uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č" l303/20 l3, nariadenínr E,urópskeho

parlamentu a Rady (EO č. |30512013,nariadením Európskelro parlamentu a Rady (EU) č. 130612013, nariadením

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 202012220,Yykonávacími a delegovanýrni nariadeniami Komisie (EÚ),

programom rozvoja vidieka SR 20l4 - 2022, Systén-rom finančného riadenia Európskeho pol1rohosPodárskeho

fondu pre rozvoj viclieka v platnom znení, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 20 l4 , 2a22 v

platIlom znení. Systénr riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pťe progralnové obdobie 20|4-2020

v platnom znení (ďalej len ako,.Systém riadenia CLLD") a podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. _5l3/l99l Zb.

obchoclného zákonníka v znení neskorších predpisov (d'alej len ,.Obchodný zákonník"'), § 20 ods. 2 zákona Č.

52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni

neskorších predpisov a podl'a § 25 zákona č.29212014 Z. z. o príspevku poskytovanoln z eLrrópskych

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poskytovatel' :

Názov:
síd1o:

tČo:
štatutárny orgán:
právna forma:

(ďalej len,,Poskytovatel*')

a

Prijímatel':
Názov:
sídlo:

IČo:

ZMLUVNE STRANY

Pódohospodá rska platobná agentú ra

Hraničná l2.8l5 26 Bratislava

30 794 323

Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditel'

rozpočtová organizácia s pósobnosťou pod|'a s§ 9 a nasl, zák, ě,280l20l.-7 Z, z, v

spojení s § 2l a nasl. zákona č. 52312004 Z. z.

Obec Revúcka Lehota
049 l8 Revúcl<a Lehota 80

003287 l 5

štatutárny orgán: MVDr. Ján Šeševička, štatutárny zástupca

kontaktné údaje -tel. /e-mail: +421 907873681 /revuckalehota@ferdonet.sk

(d'alej len,. Prijímatel"')

(poskytovatel' a Prijimatel' sa pre účely te.|to Zmluvy o poskytnutí NFP označu.iú d'ale.j spoločne aj al<o ,.Zmluvné

§trany" alebo jednotlivo,.Zmluvná strana")

Zmluvné strany sa na záklatle právoplatnóho Rozhorlnutia č. NFP309070ARZ9 zO drja 17.12.202l

o schválení ŽiaOosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej len .,ŽoNFP") vytlaného

pocll,a zákon a č.292l20l4 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štruktur:ilnych a investiČných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,Zákon rr

príspevku z ešlF"; a na záklacle výzvy miestnej akčnej skupiny VSP - Stredný (iemer, č. MAs*023/7.'lll

(d'alej len ,,Výzva") dohotlli na uzavretí Zmluvy o poskvtnutí NFP:



2.I

2.2

2.3

2.4

1.2

1.3

2.5

2.6

Európsky pol'nohospodársky íbnd pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

člÁNor l úvoDNE uSTANovENlA

Zmluvao poskytnutí NFP v.vužíva pre zvýšenie právnej istoty Zrnluvných strán poimv a definície. ktoré

sú uvedené v Príručke pre prijínratel'a pre opatrenie l9. Podpora na miestny rozvoj v ránrci iniciatívy

LEADER v platnom znení (d'alej len ..Príručka pre prijímatel'a"). Tieto pojmy a definicie sa vzt'ahujú na

samotnú textovú časť Zmluvy o poskytnutí NFP aj na jej prílohy (uvádzajú sa v texte vel'kým začiatočnÝnl

písmenom).

Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje tátoZmluva o poskytnutí NFP aiej prílohy. Prílohy uvedené

v článku 10 tejto Zmlwy tvoria jej neoddelitel'nú súčast', tzn. ich obsah je pre Zmluvné strany závázný.

Neoddelitel'nú súčast'tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tvoria Všeobecnó zmluvné podmienky (d'alej len

^,vZP*), ktorých aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle Poskytovatel'a www.apa.sk

v časti Pro_iektové podpory: PRV 20l4 -2020lMAS (Miestne akčné skupiny).

čr-ÁNox 2 pREDMET A účEL zwLuvy

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných

strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovalel'a Prijímatel'ovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú

predmetom schválenej ŽoN FP.

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Proiektu Prijímatel'a, uvedeného

v prílohe č, 2 tejto Zmluvy .

Poskytovatel' sazavázuje, že na základe Zmlwy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímatel'ovi na úče|

uvedený v ods. 2.2 tohto článku Zmluvy na realizáciu Aktivít Projektu, a to spósobotn a v súlade s

ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímatel' sa zavázuje prijať poskytnutý NFP a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol

dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas pri dodržaní zásady

hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí

NFP.

Podmienky poskytnutia NFP uvedené vo Výzve, musia byť splnené aj počas celej doby platnosti

a účirrnosti Zmlwy. Porušenie týchto podmienok podl'a prvej vety je podstatným porušením Zm|uvy o

poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18 VZP, ak z

Právnych dokurnentov. vydaných Poskytovatel'om a zverejnených na webovom sídle Poskytovatel'a.

nevyplýva vo vzťahu kjednot|ivým podrnienkam poskytnutia príspevku iný postup.

NFP poskytnutý podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkalni EU a štátneho rozpočtu. r,

dósledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 33 Nariadenia európskeho

Parlarnentu a Rady 1EÚ, Euratorn) 20l8/l046 č (Ú. v, EÚ, L l93),

b) hospodárneo efektívne, účinne a účelne,

c) v súlade s ostatnými pravidlarni rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkarrri

vyplývajúcirni z r§ l9 zákona č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ'l'a o

zmelle a dop|není niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (d'alej len ..Zákon o

rozpočtových pravidlách verejne_i správy'').

Poskytovatel' je oprávnený prijať osobitllé pravicllá a postupy na píeverovanie splnenia podrnienok pod|'a

písm. a) až c) tohto odsekrr Znrluvy o poskytnutí NIlP vo vzťahu k výdavkonr v rámci Projektu a včlenit'

ich do jednotlivých ťrkonov. ktoré Poskytovatel' vykclnáva v súvislosti s Projektorn od nadobudnutia

účinnosti Zrnluvy tl poskytnutí NFP (napríklad v sťrvislclsti s kontrolou Verejrrého obstarávania, S

kontrolou Žiadosti o platbu (d'alej len ,,ŽoP") vykonávanou fortnou adntinistratívne.j finančne"i

kontroly), ako aj v rátnci výkonrr ine.i kclntroly.aždo skončenitr doby Udržatel'nosti Projektu.
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E,urópsky pol,nohospodársky 1bnd pre rozvoi vidieka: Európa investuje do vidieckyclr oblastí

2.1 Ak Prijímatel, poruší zásadu alebo pravidlá podl,a odseku 2,6 písm, a) až c) tohto článku Zmluvy o

poskytnutíNFP,.iepovinnývrátit'NFPalebojehočasťvsúladesč1.18VZP.

2.8 prijíniatel, je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstuPu do závázkovo - Právneho

vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku l 07 zmluvy o fungovaní Eú v súvislosti s

projektom s ohyadorn na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov, s výnirnkou

prípac|ov, kde zasiahla Vyššia moc alebo rnirrroriadne okolrrosti,

2.9 poskytovatel, sa zavázujevyužívať dokumenty súvisiace s predloženýrn projektom výlučne oprávnenými

osobarni zapojenými najmá do procesu registrácie. hodrrotenia, riadenia, monitorovarria a kontrolY

projektu a ich zmluvnými partnermi poskýtujucimi poraderlské služby, t<torí sú viazaní závázkom

mlčanlivosti. čírn rrie sú dotknuté oroui,ne'p..dpisy týkajúce sa poskytovania informácií Povinnými

osobami.

].l0NFPnemoŽnoposkynúťPrijímatel,ovi,ktorýkudňupodpisuapočasceleidobyplatnostiaúčinnosti
Zrlluvy o poskytnutí NFP rná povinnost,byť;zapisovaný do registra pattnerov verejného sektora podl,a

zákonač.3l5/20 l6 Z.z.oregistri partnerovverejnéhosektoraaoZmeneadoplneníniektoýchzákonov

a nie je zapísaný v registri paftnerov verejného sektora. Túto skutoČnosť overuje Poskytovatel' na

lrttps:'lrpvs. gov.sk/rpvs/.

V prípade porušenia uvedenej povinnosti je Poskytovatel' oprávrren ý žtadať od Prij Ímatel'a vrátenie NFP

alebojehočastiaPrijímatel.jepovinnývrátiťNFPalebojehočast'vsú|adesčlánkornl8VZP.

].ll NFp rremožno poskytnúť prijímatel,ovi, ktorénlu bol na základe právoplatného rozsudku uloŽený trest

zákazu prijírnai dotácie a|ebo subvencie, trest zákazu prijímať pofi|oc apodporu poskytovanú zfondov

Európskej únie alebo tresí zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl,a § 11 až 19 zákona č,9112016

Z.z.otrestnejzodpovednostiprávnickýchosóbazmeneadoplneníniektorýchzákonovvznenízákona
č.3l6i2Oló Z.z.(d,alejlen,.zákona č.9112016Z.z:,).Vprípade,akvČasenadobudnutiaprávoplatnosti

rozsudku podl,a prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prrjímatel'ovi vyplatený, poskytovatel' má právo

odstúpit. od Zmluvy o poskl,tnutí NFP pre podstatné porušenie Zrnluvy o poskytnutí NFP Prijírnatel'orn

podl,a článku ,1 vzp aprijímatel, je povinný vrátiť Nlrp alebo jeho časť vsúlade sčlánkom 18yzp

(toto ustanovenie sa nevzťahuje na fyzické oroby u na právnické osoby, uvedené v § 5 zákona č,91l20l6

z. z.,ktorými sú: slovenská republika ajej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie

zriadené na základe medzinárodneho piava verejného a ich orgány, obce a vYŠŠie Územné celkY,

právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriaclené zákonom, iné Právnické osobY,

ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadat' podl'a ,s 2 zákona Č.'t 12005 Z, z, o konkurze

a reštruktural ízácii ao zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠÍch PredPisov),

čr,ÁNor 3 TERMiN REALIzÁClE pRoJEKTu

prijímatel, sazavazujepodať záverečnú Žop vzhl,adom ku končiacemu sa programovému obdobiu pRv

SR 20 l4 _2022 do l8 mesiacov od nadobudnutia účinrrosti te.|to Zmluvy.

V o<lóvodnených prípadoch bude llrožné akceptovat' neskorší terrnín poclania záverečne,j ŽoP zo strany

Prijímate|,a v súlade s platnou legislatívott SR a EÚ. avšak na_jneskór do 30,06,2025, odóvodnenýrni

prípaclmi sa rozurnejú situácie ustanovené v čl, 5 ods, 3 YZP,

Termírr podania záverečnej žop podl,a oclseku 3,1 tohto článku Ztnltrvy o poskytnutí NFp je konečný

a nie.ie možné ho menit' ani dodatkorn k Znrluve o poskytnutí NF'P,

3.1

),:

J.J

4.1

4.2.

člÁNox + vÝšxlNrp

VýškaNFP je uvedená v Prílohe č,2Zmlwy,

Uplatnitel,ná miera NFp z EpFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (d,alej len "šR SR";,1e:

. Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EpFRV 75%, šR SR 25%,
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4.4

4.5

Európsky pol'nohospodársl<y foncl pre rozvo.j Európa investuje do vidieckrch oblastí

Ostatné regióny (Bratislavský kra.|): EPFRV 53 %, ŠR SR 47o o.

Za oPrávnené výdavkY sa PovaŽujú výdavky, uveclené vo Vvzve ako tTprárnené r,iclavky, pričomvýdavky sú oprávnené, ak spÍRajri nasledovné podrnienky:

a) VýdavkY sú PovaŽované zaoprávnené, ak vznikli a boli uhradené r čase otl ptldania žoNFp nazáklade výzvY na Predkladanie ŽoNFP v rámci irnplementácie stratéeie CLLD. ktorá.|e vyhlásená
PrísluŠnou MAS s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s inrestíciou rrrnec|zených vČlánku 45 ods,2 PÍsrn. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. l30_i ]0l3. kde ru ru oorrr,nené budú
Považovať vzniknuté a uhradené výdavky v čase pred podaním žoNFp na základe v,zv\ na
Predkladanie ŽoNFP v rámci inrplementácie stratégie CLLD. ktorá_ie r,1 hlásená príslušnou MAS.
a to od l. januára20l6.

b) OPrávnené sú výdavkY vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania obstarár,ania. ktoré sazaČalo najskór dňa l9. aPríla 20 l6. Uvedené sa vzt'ahuje aj na všeobecné náklad1.,súvisiace
s investíciou vYmedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenl EPFRV. , k..r";;; oprávnené
výdavky tie, pri ktorých bolo verejné obstarávani e začaté najskór dňa l 9. apríla 20 l 6.c) Prijímatel' Projektov je oPrávnený aj na podporu v rárnci štandardných opatrení pRV, pokia|,
výdavkY z.|eho Projektu nie sú financované plostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAS.d) Výdavok je v súlade s Platnými všeobecne záváznýruli právnyrni predpismi (napr. zákon orozPoČtových Pravidlách, ZYO, Zákonník práce a pod.), ako aj riadiacou dokuntentáciou ametodickými usmerneniatn i vydaných Poskytovatel'om.

e) Výdavok je vYrraloŽený na ProJekt (existencia priameho spojenia s projektom) realizovaný vzmYsle Podmienok PRV SR 20ir4 - 2022, Systérnu riadenia CLLD, podmienok zmluvy oposkytnutí NFP, podmienok Výzvy, resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP.Í) Výdavky sú vynaloŽené v súlade S ustanoveniami PRV SR 20 l4 _ 2022, Systémom riadeniaCLLD a prír.učkou pre prijímatel'a na oprávnené aktivity.
C) VýdavkY sú v súlade s ciel'rni Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cie;,ov projektu.h) Výdavok je Prirneraný, tj. zodpovedá obvyklýrn cenám v danom mieste a čase a zodpovedá

potrebárn Projektu.
i) Výdavky musia byt'identifikovatel'né a preukázatel'né a musia byt,doložené účtovnýrni dokladmi,

ktoré sú riadne evidované u prijímatel'a v súlade s platnou legislatívou.
.i) Výdavok je Preukázaný faktúrarni alebo inými účtovnými dokladrni rovnocennej preukaznej

hodnotY, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijírnatel'a v súlade s platnými všeobecne
záláznými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP.k) Výdavky spÍRa.lt zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahfňa zásady hospodárnosti,
eÍěktívnosti a ÚČinnosti, podl'a Č1.33 nariadenia 104612018. V Slovenskej republike výdavky
musia zároveR spínat'aj ÚČelnost'napr. V zmysle § 2 písm. o) zákona č.357 l20l5 Z. z. oíinančnej
kontrole a audite a o Zínene a doplnení rriektorých zákonov (d,alej len ako ..Zákon o íinančnej
kontrole".;.

ZaoPrávnené výdavkY na realizáciu Aktivít Pro.;ektLr sa považu.iú výdavky spíRa.ltce podmienky uvedenév ods, 4,3 tohto Článku Znluvy po posleclnej korekcii, vykonanej ,ur"rtnun.orn poskytovatel.a.
oPrávnené výdavkY rnÓŽLr byt'vynaložené pred predloženirn žáNpp, p.ieo* vere.jné obstarávanie rnohlobyt' začaté najskór dňa l9.4,20l6.

Za oPrávnené výdtrvkY na realizáciu Aktivít ProJektu sú považované aj všeobecné výdavl<y na pripravné
Práce vYnaloŽené Pred PredloŽcním ŽoNFP Poskytovatel'ovi v zmysle Ďríručky pre prijírnateI,a v platnornznení-

Za Oprávnené výdavky MAS sa považu.iúr výdavky uvedené v boc|e 2.4 Yýz,vy.

v 7"l

neuvedené vo Yýz.ve ako oprávnené výdavky;
vzniknuté na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré nebolo vykonané
Podl'a zákona Č,343l20]|5 Z, z. o vereJnotn obstarávaní a o zmene a cloplneníniektorých zákonov
v znení neskorŠÍch PredPisov (d'alej len,.zákon o Vo", alebo..ZVo";. t,rirueky pre prijímatel"a,
PrísluŠného Usnrernenia Poskytovatel'a k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb.

4.6

4.7

a)

b)
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Európsky pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych ob|astí

zverejneného na webovom sídIe Poskytovatel'a www.apaL.sk (d'alej ako ,,Usmernenle
Poskytovatel'a");

v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 46 Zákona o príspevku z PŠtP, Systémom

riadenia PRV SR 20l4 -2022 a Systémom riadenia CLLD v platnom znení;

v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podl'a čl. 33 nariadenia európskeho

Parlamentu a Rady č.104612018 (Ú. v. SÚ, L tS:);
z titulu DPH s výnimkou prípadov, kedy nie je vymáhatel'ná podl'a vnútroštátnych právnych

predpisov o DPH, V rátnci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle

zverejnené Usmernenie PPA č. ll20l5 (http://www.apa.sk/index.php?navID:529&id:6858 ).

Poskytovatel'poskytuje NFP Prijímatel'ovi výlučne v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu za splnenia

podm ienok stanovených :

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,

b) všeobecne záváznými právnynli predpismi SR,

c) priamo aplikovatel'nými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpisrni a aktmi Európskej únie

zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;

d) Systémom riadenia PRV SR 2014-2022, Systóm riadenia CLLD, Systémom finančného riadenia

EPFRV a inými dokumentmi vydanými na ich základe v platnorn znení, ak boli zverejnené na

webovom sídle www.apa.sk,
e) schválenýrn PRV SR 2014-2022, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a je_i prílohami, prípadne

inou dokumentáciou vzt'ahujúcou sa na Výzvu a jej prílohy.

-1.9 Konečná výška NFP, ktorý bude vyplatený Prrjímatel'ovi, sa určí na základe skutočne vynaložených,

odóvodnených a riadne preukázaných výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu v súlade s princípmi

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich vynaloženia zo strany Prijímatel'a. Celková výška

NFP uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy nesmie byť prekročená a nesmie sa dodatočne navýšiť formou

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade navýšenia skutočne vynaložených výdavkov súvisiacich

s Aktivitarni Projektu oproti výške schváleného NFP uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, znáša takéto

prekročenie výdavkov výlučne Prijímatel' na vlastné náklady.

4. l 0 Ak skutočne vynaložené Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu po jeho ukončení sú nižšie

ako čiastka uvedená v prílohe č.2 te.ito Zmluvy, Poskytovatel' je oprávnenýbezuzatvorenia dodatku k

Zmluve o poskytnutí NFP znížiť vyplácaný NFP o rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou v

prílohe č. 2 tejto Zmluvy a výškou NFP vypočítaného zo skutočne vynaložených Oprávnených výdavkov,

Ak Poskytovatel'v rámci spracovávania záverečnej ŽoP zístí, že z dóvodov na strane Prijímatel'a nie je

možné NFP vyplatiť do výšky uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, je oprávnený kfátiť NFP bezuzavretia
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

4.1l Prijímatel'sazavázuje v prípade použitia systómu zálohovej platby, použiť NFP výlučne na úhradu

Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o

poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v odseku 4.8 písrn. c)

až e) tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.

4.12 Priiímatel'sa zavázuje, že nebude požadovat'a vyhlasuje, že nepožadoval dotáciu, príspevok, grant alebo

inú Forrnu pomoci na realizáciu Aktivít Projektu, na ktorú je poskytovarrý NFP v zmysle tejto Znrluvy o

poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spoluíŤnancovanie tých istých

výdavkov zo zdrojov kapitoly Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidreka SR, iny,ch rozpočtových

kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, ziných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je

povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie nezlučitel'ných podpór. čo je uvedené v Príručke

pre prijírnatel'a a v právnych aktoch HÚ. V prípade porušenia uvedených povinností .ie l'oskytovatel'

oprávnený žiadať od Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho častia Prijírnatel' je povinný vrátiť NF'P alebo

.jelro časť v súlade s článkom l8 YZP.

].l] Priiínratel'berie na vedomie, že NIrP, a to aj každá jeho čast' je finančným prostriedkont vyplaterrým zo

štátneho rozpočtu. Na kontrolu použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie ir vyrnáhanie sankcií

za porušenie finančne.j disciplíny sa vzťahuje režirn rrpravený v ZmlLrve o poskytnuti NIP. v právnych

c)

d)

e)

4.8
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predpisochSRavprávnychaktochEÚ(najrnavZákoneopríspevkuzESlF.rzáktlneorozpočtových
pravidlách, v Zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímatel'sa súčasne zarázuje počas doby platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavat'všetky predpisy a Prárne dokumentr uvedenó v odseku
4.8 tohto čIánku Zmluvy o poskytnutí NFP.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel'móže pozastavit'vvplatenie ŽoP. ak zistí neplnenie
povinností Prijímatel'a, ak sa vyskytne potreba doloženia dokladov alebo dodatočneho vy,svet|enia zo
strany Prijímatel'a, zaevidovanej a nevysporiadane_i nezrovnalosti v rámci EPFRV aEPZF.

4.15 ŽoP sa zamietne, ak Prijímatel'alebo jeho zástupca zabráni vykonaniu kontrol1 na nlieste. s výnimkou
prípadov Vyššej mocialebo mimoriadnych okolností(čl. 59 ods. 7 nariadenia tEL t e l306,'20l3, Ú. v.,
L 341).

4.16 Poskytovatel'nevyplatí NFP ani neuzatvorí clodatok k Zmluve o poskltnuti \FP l prospech Prijímatel'a,
ak sa zistí, že umelo vytvoril podmienky požadované na poskytnutie NFP a tak ziskal l,jhodu. ktorá nie
je v súlade s ciel'mi právnych predpisov v oblasti pol'nohospodárstva (č|. 60 nariadenia (EÚ) č. |30612013,
Ú. v., L 3a1).

4.11 NFP (ŽoP) sa zamietne aiebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené podrnienk1, poskytnutia príspevku
azávázky Prijírnatel'a stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

4, 18 Poskytovatel'preskúma ŽoP, ktorá lnu bola doručená od Prijírnatel'a, a stanoví surny NFP, ktoré sú
oprávnené na vyplatenie. Poskytovatel' stanoví:

a) sumu, ktorá sa má vyplatiť Prij ínlatel'ovi na základe ŽoP ,

b) surnu, ktorá sa má vyplatiť Prijímatel'ovi po preskúrnaní oprávnenosti výdavkov v ŽoP.
Ak suma stanovená podl'a písmena a) prevýši sumu stanovenú podl'a písmena b) o viac ako l0 %o,

administratívna sankcia sa uplatni na sumu stanovenú podl'a písnrena b). Výška sankcie predstavu.je
rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročit' úplné odňatie NFP. Žiadne sankcie sa
však neuplatňujú, ak príjemca móže príslušnému orgánu presvedčivo preukázat', že nie je vinný za
zahmutie neoprávnenej sumy, alebo ak sa príslušný orgán presvedčí inak o torn, že príslušný príjernca nie
je vinný. (čl. 63 ods. l nariadenia (EÚ) č. 809/20l4,Ú.v ., L 221).

4.19 PoskYovatel'je oprávnený kontrolovat' údaje uvedené v ŽoP aj na základe údajov alebo obchodných
dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany (čl. 5 l ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 809/20l4,Ú.v ., 

',221).

5.1

5.2

5.3

čt Ánor s účor pRIJiMATELA

Poskytovatel' zabezpeči poskytnutie NFP Prijírnatel'ovi bezhotovostne na Prijímalel'orn stanovený
bankový účet, vedený v EUR, uvedený v prílohe č.2 Zmlwy o poskytnutí NFP.

Prijímatel' sa zavázuje udržiavať účet uvedený v prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP otvorený až do
pripísania záverečnej platby na Projekt.

Prijírnatel' je oprávnený realizovať úhrady Oprávrrených výdavkov aj z iných účtov otvorených
Prijímatel'om pri dodržaní podmienky existencie.|edného účtu na príjem prostriedkov NFP. V prípade
úhrad v inej mene ako v EUR, rnóže byť tento úrčet/účty vedený/é v cr_rdzej mene,

Prijímatel' je oprávnený otvoriť v komerčnej banke osobitný účet pre Projekt.

V prípade využitia syslórnu firrancovania leiirndácie sú výnosy na ťrčte/účtoch príjrnorn Pri|írnate|'a. Ak
je NFP poskytnutý systénlom zálohovej platby. ťlčet Llvedený v prílohe č.2 Z.mluvy o poskytnutí NFP.ie
neúročený.

člÁNor 6 pLATBy pRl;íMATELovI

Priiímatel' je oprávrrený na základe Zm|Lrvy o poskytrrutí NFP predkladať na Projekt .iednu ŽoP za
kalendárny rok. V prípade financovania Pro.iektLr systétnom zálohove.j platby móže prijínratel'podat'v

5.4

5.5

6.1
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rámci iedného kalendárneho roka aj

podaná aj záv erečná ŽoI> .

viac žop za podrnienky, že v rámci jedného kalendárneho roka bude

6.2 prijímatel, predkladá žop formou vyplnenia formulára ŽoP tak, že ŽoP elektronickY vYPracuje a odoŠle

prostredníctvom elektronického formulára v rámci vere.jnej časti l'I'MS20l4+ a následne.iu Predkladá v

originálnom vyhotovení v tlačerrej forme s úradne overenýn-r podpisom Štatutárneho orgánu a to

doporučenou poštou na adresu:: pódohospodárska platobná agentúra, Oddelenie dodatkov a Žiadosti o

platbu LEADER Nitra Akademická 4 P,O,BOX 6 949 l0 Nitra,

6.3 Povinné prílohy k ŽoP sa predkladajú prostr9dníctvorn lTMS20 l4+ a to vo forme, v rozsahu a v zmysle

kapitoly 6.7.4. Príručky pre pri|ímatel'a,

6.4 Za dátumpredloženia žop sapovažuje doručenie listinnej verzie ŽoP, ktorá bola Vygenerovaná a odoslaná

v systéme I'f MS 20 l4+:

. v prípade osobného doručenia deň jej fozického doručenia v listinnej forme do regionálneho

pracoviska poskytovatel,a (d'ale.i len .,RPP"), pričom záverečná ŽoP musí byť dortrČená najneskór v

posledný deň, stanovený na podanie ŽoP v zmluve o poskytnutí NFP, do konca Úradných hodín;

. v pripade zaslania poštou alebo kuriérorn deň odovzdania dokurnentácie ŽoP na takúto prepravu,

pričom posledná žop musí byť podaná na poštovú prepravu najneskór v posledný deň, stanovený na

podanie žop v zmluve o poskytnuti NFP, (rozhodujúca je pečiatka pošty/kuriéra na obálke, v ktorej

sa ŽoP doručuje),

6.5 V prípade doručenia žop osobne do podatel'ne RP PPA Nitra, zamestnanci podatel'ne RP Potvrdia

sprievodný list prijímatel'a k žoplprvú stranu kópie ŽoP, ktory je dokladom o Prijatí ŽoP (ak to Prijímate|'

požaduje).

6.6 Každú verziu žop vygenerovanú prostredníctvom ITMS20 l4+,, ktorá sa vYhotoví v tlaČenej fbrme

prijímate|,vyt1ačí v 2 rovnopisoch (podpísaných overeným podpisorn štatutárnym orgánorn Prijímatel'a),

pričom jeden zostáva u Prijímatel'a a druhý rovnopis predkladá Poskytovatel'ovi. Neoddelitel'nou

,,ieurrou žop sú prílohy uvedené v zoznamepríloh k ŽoP. Prílohy vrátane účtovných dokladov Predkladá

Prijímatel,prostredníctvom ITMS2O14+ v zmysle kapito|y 6.7,4. PríruČky pre prijímatel'a. Úradne

neosvedčené kópie všetkých prítoh ŽoP musia súhlasiť s origináImi, ktoré sú v drŽbe Prijímatel'a a v

prípade účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve Prijírnatel'a v

zmysle § l0 ods. l zákona č.43l12002 Z. z. o účtovníctve, čo prijímatel'potvrdí v Čestnom vyhlásenÍ,

ktoré je súčasťou žoP. originály a fotokópie účtovných cloklaclov sú na viditel'nom mieste (napr, pravý

horný roh prvej strany dokladu) označené: ,.Financované z Prostriedkov EPFRV 20l4 2022*,

6.1 Vyplatenie záverečnej žop jepodmienené o.i. aj predloženim kópie Potvrdenia o registrácii Projektu do

Národnej siete rozvoja vidieka podl'a čL 7 bodu 1,7 tejto Zmluvy,

6.8 Výška záverečnej platby žop nesmie byť menej ako l5 ,hzvýšky NFp a predchádzajúce platby

nesmú prevýšit, ái.t, rvýšky NFp. V prípade jednej žop je uvedená podmienka bezpredmetná,

Ak prijímate!, predloží ten jednu žop, považlrje sa táto zároveň a1 za záverečnú,

6,9 prostriedky EpFRv a štátneho lozpočtu na spoluf'inatrcovanie sa vyplácajú v pomere stanovenoln na

Projekt na základe oprávnených výdavkov Zo Strany Prijínratel'a v znlysle prílohy Č.2 tejto Zmluvy,

6, 10 Nárok Priiímatel,a na vyplatenie príslušnej platby ŽoP vzniká len v rclzsalru, v akom Poskytovatel"

rozhodne o oprávnenosti výdavkov pro.iektu v zrnysle prílohy č. 2 te_ito zmluvy,

6. l l každá platba priiímatel,ovi z prostriedkov F,pFRv a Štlrtnelro rozpočttr na spolr,rí'inarrcovanie je

realizovaná rnaximálne do výšky súčtu potrreru ťinančných prostriedkov t]PFttv a Štátncho rozPoČttt

sclrváleného na Pro.iekt,

6.12 Výška Nl.,P vyplácaného Prijímatel'ovi sa zaokrťrhl'uie v ztny,sle I-t'MS2Ot4l podl'a postupu uvedeného

v Príručke pre prijírnatel'a.

6.13 Poskytovatel' realizuje jednotlivé platby ŽoP výlLrčne bezhotovostnou íbrtnou,

6. 1.1 prijírnatel, jc povinný realizovat' firrarrčné opcrácie týk.r;úcc sa realizitcie Aktivít Pro.iel<tu výluČne

bezhotovostnou formou.
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V súlade s článkom 1AalB VZP sa Prijímatel'riadi ustanoveniami platný,mi pre príslušný systém

finalrcovania.

Prijímatel' sazavázuje predložit'k záverečnej ŽoP elektronickú fotodokumentáciu predmetu Projektu
podl'a vlastného uváženia pred začatím realizácie, počas realizácie a po ukončení predmetu Projektu,

ktorá pozostáva z minitnálne troch (3) fotografií predmetu Pro_iektu a sťrčasne z nlinimálne troch (3)

íbtografií preukazujúcich plnenie informačných a propagačných povinností uvedených v čl. 12 YZP.
Prijímatel'vyslovuje súhlas s využitím íbtodokumentácie na propagáciu PRV Poskytovatel'om,
riadiacim orgánomo Národnou siet'ou rozvoja vidieka SR.

7.2

7.3

7.4

7.5

1.6

7.7

čLÁNox 7 špECIFICKE poVINNosTI pRtJiMATEIA

lnvestície v rámci predmetu Projektu budú považované za Oprávnené výdavky, ak sa vykonajú v súlade s

plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukol'vek
príslušnou stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou VSP - Stredný Gemer, príp. sa opierajú o

Miestnu Agendu 2l resp. iné plány a rozvojové dokumenty.

Prijímatel' sa zavázu.ie dodržať Ciel' Projektu podl'a prílohy č. 2 Zmluvy.

lnvestície do využívaniaOZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokial'sú tieto investície súčasťou iných

investícií v rámci Projektu.

Ak je Prijímatel'orn združenie obcí, musia obce preukázať spoluprácu predložením relevantnej zmluvy.

Neumožr'ruje sa umelé rozdel'ovanie Projektu na etapy, t. j. každý sanrostatný Projekt musí byť po ukončení

realizácie funkčný, životaschopný a pod.

Povinnosť uplatniť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa

vzťahuje na všetky výdavky okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.

Vyplatenie poslednej (záverečnej) ŽoP na základe čl. 6, otls. 6.7 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP bude

potlmienenó registráciou Projektu do Národnei siete rozvoia vidieka SR. Proces registrácie
Projektov prebieha prostredníctvom webového sídla 1yrry]ť.l51yó! , kde sú zverejnené i podrobné
podmienky registrácie.

Vprípade ak Prijímatel' rrplatnil vrámci podanej ŽoNFP body za kritérium,,Počet nových pracovných

miest", za počiatočný stav zalnestnancov sa berie do úvahy počet zalnestnancov pred investíciou, pričom

sa uplatní rnetodika uvedená vo Výzve .

Pracovné n-riesto/pracovné miesta sa musí/ia vytvorit' najneskór do 6 mesiacov odo dňa predloženia

záverečnej ŽoP. Vytvorenie pracovného miesta/pracovných nriest sa preukazuje Poskytovatel'ovi najneskór

do 6 mesiacov odo dňa predloženia záverečne1 ŽoP zaslaním kópie pracovnej zmluvy, ktorá zakladá

novovytvorený pracovno-právny vzťah a v ktorej bude pri opise druhu práce, na ktorý sa zatnestnanec

prijíma, označenie slovatni ,,PRV - CI-LD" auvedené číslo ZmlLrvy o poskytnutí NFP, adokladorn

preukazujúcim platenie odvodov do sociálnej poist'ovne za novoprijatóho zamestnanca/zamestnancov),

Zachovanie pracovného rniesta/pracovných rniest je Prijímatel'povinný preLrkázať na žiadost"

Poskytovatel'a kedykol'vek počas doby platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložením dokladov,

preukazujúcich platenie odvodov do sociálnej poisťovne za novoprijatého zanrestnanca/zamestnancov

nlinimálne po dobLr 24 po sebe idúcich tnesiacov (za vytvolenie l pracovného rniesta na 2 roky sa berie za

ekvivalent zarnestnanie takóho počtrr sezónnych zamestnancov resp. zanlestnancov na čiastočný pracol'rrj

úvázok na clobr_r 2 roky so začiirtkorn najneskór 6 mesiacov odo dňa predloženia záverečnej ŽoP. že počet

odpracovaných hodín kr"rrnr.rlatívne presiahne počet hodín pri zatnestnaní pracovníl<a na 40 hodín týždenne

na dobu 2 rokov). Pracovrró tniesto nrusí byť s udržatel'nosťou rninirnálne 2 roky,

V prípade. ak precllnetorrr schválerrej ŽoNFP jc realizácia investície súvisiacej so zvýšerrínl bezpečnosti a

prevencie proti vanclaIiznrLt na vere.jných priestoroch (rnontáž kanlerových systélnov a iných

bezpečnostných prvktlv), a kalnery. vrátane ich súvisiacicIr kornpone rrlov, a iné bezpečnostnó prvky (týka

sa a.j vere.jného osvetlerlia, ak .ie sírčast'ou realizovanej investície) sťr v rárnci realizácie investície

unriestnené na podperných bodoch vcdenia NN distribučnej siete (Západoslovenská distribučná, a.s..

Stredoslovenská distribučná. a,s.. Vj,chodoslovenská distribučná. a.s.). lak Prijímatel'.ie povinný, sítčasne
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s poslednou žop, predložiť Poskytovatel'ovi vyjadrenie, resp. súhlas distribučnej spoločnosti S umiestnením

kamerových systómov a iných bezpečnostných prvkov na týchto podperných bodoch vedenia NN. Toto

vyjadrenie, resp. súhIas distribučnej siete Prijímatel'predkladá vo forme originálu alebo Úradne osvedČenej

fotokópie a musí byť platné na obdobie udržatel'nosti Projektu podl'a ZmluvY.

7.10 V prípade, ak predmetom schvá|enej ŽoNFP je realizácia investície na rekonštrukciu nevyuŽÍvaných

objektov v obci, póvodne využívaných na vzdelávanie (škoty, univerzity, budovy na vzdelávanie) (d'alej

ten .,Stavba"), je prijírnatel'povinný zabezpečiť zmenu účelu užívania Stavby spolu so zápisorn tejto zmenY

(zrnena druhu a podpisu Stavby) v katastri nehnutel'ností, v ktorom je Stavba zapísaná. List vlastníctva

k Stavbe, zapísanej podl'a prvej vety tohto bodu, je Prijímatel'povinný predložiť na.ineskÓr s poslednou

žoP.

7.1| Neplnenie povinností Prijírnatel'a uvedených v tomto článku sa povaŽuje za poruŠenie ZmluvY o

poskytnutí NFP podstatným sp6sobom.

7,l2 Ustanovenia článku g vZP týkajúce sa zabezpečenia pohl'adávky Poskytovatel'a zo ZmluvY o

poskytnutí NFp sa pre uvedenú výzvu použijú iba v prípade využitia systómu zálohovej PlattlY.

čLÁNox 8 oSoBlTNB oo.1nonnNla

Zn-rluvné strany sa dohoclli, že Poskyovatel' nebude povinný poskytovat' plnenie podl'a ZrnluvY o

poskltnutí NFp dovtedy, kým rnu Prijímateť nepreukáže spósobom poŽadovaným Poskytovatel'om,

splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj bu<lúcej) Poskytovatel'a voči Priiírnatel'ovi, ktorá

by mu mohla vzniknúť zo Zmltlvy o poskytnutí NFP, v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 PríruČky

pre prijímatel'a a článku 9 VZP.

b) Zrealizovanie verejného obstarávania pod|'a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, sluŽieb a

stavebných prác podl'a podmienok určených Posl<ytovatel'om a stanovených v PrávnYch

dokumentoch, metodických usmerneniach vydaných Poskytovatel'om v prípadoch- ak sa na

obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuie zákon o VO, Pričorn Prijímatel'

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spósobom stanoveným zákononr o VO. inými

uplatnitel'nými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie mÓŽe vYdat'

Poskytovatel'.

c) poistenie pokývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou

Aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v ŽoP, ako aj poistenie rnajetku. ktorý je záIohorn v zmysle

platného zá|ožného práva v prospech Poskytovatel'a, a to za podmienok a spósobom Stanoveným v

kapitole 6 Priručky pre prijímatel'a NFP z PRV a článku 9 VZP,

V zmysle ust. § 40l obchodného zákonníka Prijímatel'vyhlasLrje, že predlžuje prernlčaciu dobu na prípadné

nároky poskytovatel'a týkajírce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krlrtenia NFP

alebojehočasti,atona l0rokovoddoby,kedyprernlčaciadobazačalaplynúťpoPrvýraz.

Ak podl,a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'Lrje Poskytovatel'súhlas týkaiúci sa Prijímatel'a alebo l)rojektu,

Zmluvné stfany sa výslovne clohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nerná Prijínratel'právny nárok, ak

právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovu.|ú inak.

Ak v rálnci projektu dochádza k clodaniLr tovarov, poskytnutiLr služieb alebo vykonaniLr stavebných Prác Po

Lrhraclení preddavkove,i platby Priiírrratel'om Dodávatel'ovi, spósob a lehoty dcrclania,'poskytnutia alebo

vykonania plnenia vyplývajú zo zrnluvy uzavrete.j rnedzi Prijírnatcl'otrr a.ieho Doclávatel'oltt. priČclrrl tieto

nesnlú byt,v rozpore s pravidlarni stirnovenýrni Poskytovatel'otrr v Právnl'ch dokurnentoch (naPr. v Prírr-rČke

pre Priiírrtatcl'a).

8.2

8.3

8.4
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čr,ÁNor 9 KoMuNIKÁcln zvlluvNÝCH STRÁN A DoRučovANlE

Zrnluvnú strany sa dohodli, že vzálomná komunikácia rnedzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om (týl<ajťrca sa

Projektu počas realizácie ako aj v obdobíjeho udržatel'nosti, vrátane inýchzáležitostí súvisiacich s plnením

zmluvných podrnienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP) bude prebiehat'písomnou formou, ak
nie je ustanovené v Zmluve o poskytnutí NFP inak, v rámci ktorej je nevyhnutné v akomkol'vek type

dokurnentu uvádzaí' ITMS2Ol4+ kód Projektu , názov Projektu identifikačné údaje Zrnluvných strán, číslo
Yýzvy, číslo Zmluvy o poskytnutí NFP. číslo opatrenia/podopatrenia, písomné doklady. Pre vzájomnú
písomnú kornunikáciu je možrré používať poštové a e-mailové adresy uvedené v záhlaví uzatvorenej

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Písomná forma kotnunikácie sa bude uskutočňovat'prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spósob doručovania písomných zásielok doručovanie

osobne alebo prostredníctvom kurióra; takéto doručenie Poskytovatel'ovi je rnožné výlučne v úradných
hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným spósobom. Zároveň sa ako spósob

komunikácie využíva aj ITMS2Ol4+, ak uvedené vyplýva zoZmluvy o poskytnutí NFP. Aj v ránrcitejto
formy kornunikácie je prijímatel'povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu anázoy Projektu. V prípade

výpadku informačného systému, tj. reá|nej nefunkčnosti |TMS2Ol4+, alebo akéhokol'vek iného IT
problérnu je Prijírnatel' povinný na výzvu Poskytovatel'a doručit' požadované dokumenty a.j v písornnej

podobe.

Poskytovatel' je oprávnený pre vzájomnú komunikáciu súvisiacu so zasielarlím návrhov zmlúv o zriadení

záIožného práva v prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvám o poskytnutí NFP, návrhov dohód o

ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP, výziev na doplnenie ŽoP, oznámení o vykonaní kontroly,na lnieste a
výziev na doplnenie monitorovacích správ realizovat' elektronicky, pričom elektronický systérrr nrusí b.v-t'

nastavený tak, že od Prijímatel'a odoslanirn e- mailu Poskytovatel' obdrží ,.Potvrdenie o prijatí" a
,.Potvrdenie o prečítaní". V prípade, ak Poskytovatel',.Potvrdenie o prijatí" a,.Potvrdenie o prečítaní"

neobdrží do 5 pracovných dní, napr. pri výzve na doplnenie, Poskytovatel'je povinn{,túto 11zru na

doplnenie zaslať písonrnou formou prostredníctvonr doporučeného doručovania zásielok v ztlly,sle ods. 9.]
tohto článku Zmluvy.

V prípade e-mailovej korešpondencie bude Prijínratel'využívat'e-mail uvedený v Zmluve o poskytnutí

NFP. V rámci akejkol'vek komunikácie Zmluvných strán je Prijímatel'povinný uvádzať ITMS2Ol4+ kód
Projektu anázov Projektu. Vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskomjazyku.

Oznámenie, výzva, žiadost'alebo iný dol<ument (d'alej ako,.písomnosť") zasielaný druhej Zmluvnej strane

v písomnej forme podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu správy z finančnej kontroly podl'a

článku l6 ods, 2 YZP, sa považuje pre účely Zrnluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dójde do dispozície
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmlwy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát

písomnost' neprevzal, pričorn za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písornnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,

odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnost' doručovanú poštou alebo

osobnjm doručením.

vráteniu písomnosti oclosielatel'ovi. v prípade vrátenia zásielky spáť (bez ohI'adu na pr,ípadnú poznámku

..adresát neznámy").

Návrh čiastkovej správy alebo správy z íinančne.j l<ontroly na mieste v zmysle článku l6 ods. 2 YZP
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písornnej lortrre sa považuje pre ťrčely Zmluvy o poskytnutí NFP za
doručený v súlade s pravidlarni doručovania písonrností Lrpravenýtni v § 24 a 25 zál<onač.1ll1961 7,b. o

správnom konaní (Správny poriadok) v znerrí neskorších preclpisov a v s§ 20 ods. 6 Zákona o tinančne_j

kontrole, Zmluvné strany sa vý,slovne dohodli, že návrh čiastkovej správy alebo návrh spráql z finančnej

kontroly na mieste je doručovartý doporLrčenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernott)

lehotoLr tri (3) kalendárne dni.

b)

c)

9.6
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g.-7 Zásielky doručované elektronicky budú považované Za doručené okarnihom, kedy bude eIektronická správa

k dispozícii, prístupná v elektronicke.i schránke ZmIuvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedY

Zmluvnej strane, ktorá je odosielatel'otn, príde potvrdenie o úspešnom doruČení zásielkY; ak nie je

objektívne z technických dóvodov možné nastavit'automatické potvrdenie o ÚsPeŠnom doruČení zásielkY,

Zmluvné strany výsiovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná e|ektronicky bude PovaŽovaná za

doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala

automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy,

Prijimatel' je zodpoved ný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej kornunikácie

Zrnluvných strán.

člÁNox l0 zÁVEREčruB usrnNovENlA

l0. l Zmluva o poskytnutí NFp je uzavretádňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda ÚČinnosť

v súlade S s§ 47a ods. 2 zákona č.40l|964 Zb. občiansky zákonník (d'alej len ako ,. obČiansky zákonník")

driom nasledujúcirn po dnijej zverejnenia poskytovatel'om v Centrálnom registri zmlúv. Ak PoskYtovatel'

aj priiímatel, sú obaja povinnýrni osobarni podl'a zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom PrístuPe k

informáciám u o ,-.n. a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciÍ) v znení neskorŠÍch

predpisov, v takoln prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce

zverejnenie Zmluvy o poskytnLrtí NFP Poskytovatel'oIn,

l0,2 Zrnluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Ztnluvy o poskytnutí NFP zabezPeČÍ PoskYtovatel',

písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP zašle Poskytovatel' Prijímate|'ovi v PríPade,

ak o to prijímatel,v súlade s s§ 5a ods. l l zákona o slobode iníbrmácií požiada, Ustanovenia o nadobudnutí

platnosti a účinnosti podl,a tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie kaŽdého dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP.

l0.3 Zmluvao poskytnutí NFP sa uzatyárana dobu určitú a jej platnosť a ÚČinnosť konČi ukonČením doby

Udržatel,nosti projektu, s výnimkou prípadov, kedy dójde k skoršiemu mimoriadnemu ukonČeniu dobY

platnosti a účinnosti Zrnluvy o poskytnuti NFP podl'a čl, 17 V7,P,

V súlade s ustanovenítn čl. 7l nariadenia (EU) č. l303/20l j, Ú. v., l,34] sadoba UdrŽatel'nosti Projektu

stanovuje nasledovne:

Doba udržatel.nosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktoriý bezprostredne nasleduie po kalendárnotn

dni, v ktorom došlo k ílnančnému ukončeniu Projektu (tzn. uhradeniu závereČnej ŽoP Prijímatel'ovi),

s výnimkou podl'a l0.4 tohto čl. Zmluvy,

Doba Udržatel,nosti projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dňa finanČného ukonČenia Projektu,

10.4 Ak Prijímatel nepredloží záverečnú ŽoP alebo Poskytovatel'závereČnú ŽoP zamietne, posledná priebeŽná

žop bude považovaná zazáverečntt žoP a doba Udržatel'nosti Projektu sa začne PoČÍtať od Prvého

kalendárneho dňa nasledujúceho po skončení lehoty na podanie záverečnej ŽoP stanovenej v Článku 3

ods. 3.1. ZmlLrvy o poskytnutí NFP,

l0.5 Zntluvu o poskytnLrtí NFp je možné rnenit'alebo ctopinať len rra základe vzájornnej dohodY Zrnluvných

strán íbrmou pisotnného a očíslovanélro dodatkLt k Zrnluve o poskytnutí NFP, PodPÍsaného Znrluvnýrni

stranami, a to v prípacle význarnncjších znrien ProjektLr. Na uzatvorenie dodatl<u k Zrnluve o PoskYtnutí

NFp neexist,ie"piauny nárok žiadne.j zo Zrnluvných strán, Realizovanie zmien Pro.|ektu Podliehir

ustanoveniatn l<apitoly 6.1 l PrírLrčky pre priIirnatel'a,

l0.6 práva a povirrrrosti vyplýva.júcc zo zrnltrvy, o poskytnutí NIl,p prechádzaiú aj rla právnyclr nástupcov

Ztnluvných strán.

l0.7 Pr.ijímatel, vyhlasuje. že mu rrie sú zttiittte žiadne ol<olrlosti. ktoré b1" rregatívne ovpl;'vnili jeho

oprávnenost,alebo oprávrlcnost'pro_iektLr na poskytnutie NFP v znrYsle Podmienok. l<toré vicdli k

,.hual.niu žoNFp pre pro.jekt. Nepravclirost'tolrto vyhlásenia Priiírnatel'a sa PovaŽuJc zil Podstatné

l l/l3
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l0.8

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo.jeho čast' v súlade s
článkom 18 VZP.

Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k ŽoNFP ako aj zaslané Poskytovatel'ovi pred
podpisomZmlwy oposkytnutíNFPsúpravdivé azosíávajú účinnépri uzatvoreníZmluvy oposkytnutí
NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost'tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí N FP a Pri|ímatel' je povinný vrátit'NFP alebo jeho čast' v súlade s článkom |8 YZP.

l0.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zrnluvy o poskytnutí NFP stane neplatným a/alebo neúčinným v dósledku
jeho rozporu s právnyrni predpisrni SR alebo právnymi aktmi EÚ. nespósobí to neplatnost' a/alebo
neúčinnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia ZmlLrvy o poskytnutí NFP.

l0.10 Zrnluvné strany vykonali vol'bu práva podl'a § 262 ods. l Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že
ich závázkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom
tak, ako to vyplýva zo z,áhlavia označenia Zrnluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane.

l0, l l Znrluvné strany budú všetky prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov oje_j

platnosť, výklad alebo ukončenie, riešit'prednostne vzájomným konsenzom a dohodou; v prípade
nedosiahnutia dohody je ktorákoI'vek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný
súd Slovenskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej republil<y. V prípade sporu sa bude
postupovat'pod|'a rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého u Poskytovate|'a.

l0, 12 Zmluva o posl<ytnutí NFP je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po
uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímatel' jeden ( l) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovatel'. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podl'a pledchádza.lúcej vety tohto odseku sa rovnako
vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení Zntluvy o
posky.tnutí NFP.

l0.13 Ztnluvné strany berú na vedonrie, žetáto ZInluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovaná na základe
ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií.

l0. l4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP do troch (3)
mesiacov od jej uzavretia platí v zrnysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občiansl<eho zákonníka, že k uzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.

l0. l 5 Prijímatel' svoj írn podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s jej obsahom
a zároveň súhlasí so Všeobecnými zmluvnýrni podmienkami, ktoré sú ako príloha č. l neoddelitel'nou
súčasťou Zmluvy.

l0. |6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dósledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcinr porozumeli, ich zmluvné preiavy sú dostatočne slobodné, vážne, určité a
zrozurnitel'né, nepodpísali Ztnluvu o poskytnutí NFP v núdzi ani zanápadne nevýhodných podmienok.
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Znlluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasuju vlastnoručne
podp ísa li.

I2ll3
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l 0. l 7 Neoddelitel'nou súčasťou Zm|uvy o poskytnutí NFP sú jej prílohy:

prílohe č.l všeobecné zmluvné podmienky (aktuálne platné znenie je zverejnenó na weboyom sídle

Poskytovatel,a www.apa.§k v častiProjektové podpory: PRV 20l4 _2020).

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

2 5 -0t- ?022
V Bratislave dňa .......,........,....

Za Poskytovatel'a:

,lr_|iu411 .W.:.Ko^ ... ./.*.|? b.*

ZaPrljimatel'a

\

////
ýlerÁÁ/ef Kiss. MA
grÁ{ránv riaditel'

Pódohospoáárska platobná agentúra

,""/,: 
,

MVDÍ. Ján Seševička

Staty'tárny zástupca

Obed Revúcka Lehota
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