ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNEHO PRÍSPEVKU
č.ol+rozzou.)
uzatvorená v súIade s nariadenítn Etrrópskeho parlamenttr a Rad1,,(EÚ) č. l303/20t3. nariadenínr Eur,ópskeho
parlamentu a Rady (EU) č. 130512013, naliaclením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č,
l306/2013,Vy,konávacínli a delegovanýltli nar'iadeniami Komisie (EIJ), Programom rozvoja vidieka SR 20l4 2020. Sy,stémorn í-inančrréhoriadenia Eur,ópskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozv,oj vidieka 1, platnom
znení. Sl,stémtrm riaclenia Progt,anru ťoz\.oja vidieka SR 2014 - 2020 v platnom znerrí
a podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka- § 20 ods. 2 z,ákona č, 523/2004 Z. z. o rozpočtor,ých pravidlách
verejnej spt,ál,y 6 o zmene a doplnení niektclr,ých zákono,*, r, znení rreskorších pledpisov a podl'a § 25 zákona
č.292/2014 Z, z. o príspevku poskytovanonr z európsk),ch štruktuláln}.,ch a investičných íbndol,a o zn]ene
a doplnení niektor,ých ákonov v znettí neskor,ších pr.eclpisov
(d'alej ai ako ..Z-tnlur,a o poskytnutí NFP" alebo ..Zmluva")

ZMLUVNE STRANY
Poskytovatel'

:

Pódohos;rodárska platobná agentú ra
sícllo: I-1laničná l2,815 2ó Blatislar,a

tťlo: :0 7g4323

štatutárny olgán: Ing. .Ir"rraj Kožuch. PhD.. genel,álny l,iaditel'
t,ozpočtor,á organizácia s pósobnost'ou podl'a § 9 a nas|. zákona
č. 28012017 7.. z. l, spo.iení s § 2 l a nasl. zákona ó. 52312004 Z. z.
(d'ale.i len ..Posl<ytovatel"')
a

Prijímatel':

Obec: Koprivnica
sídlo: Koplivnica 126.086 43 Koprivnica

ICO:00322164

štatutál,rry orgán: lng. Peter Klupa
l<ontaktné údaj e : 0905 3 4 l 28 1 . koorivn ica@ko.plivn

ica._q.K

(d'alej len .. Prijímatel"')

(Poskytovatel'a

Prijí,najlj,:xlf,:§'Jrl3jřfi'.:"ň;,i:,,:;íi:ili!.xllry'

d'ale.j spoločrrc aj ako

Zmluvné strany sa na základe právoplatné|ro Rozhotlnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finanČného prís;revl<u (d'alej len ,,ŽoNFP") vytlaného poctl'a zákona č,292l20l4 Z. z.
o príspevku ;rosl<ytovanorn z eur,ópsltych Štrul<turálnych a investičných fondov a o zmene a tloplnení
nielrtorých záltonov v znení neskorších 1rredpisov (d'alej al<o ,,Zál<oll o príspevku z EŠlF*;
dohotlli na uzavretí tejto Zmluvy o posl<ytnutí NFP:

člÁruox l
1.1

1.2

l

.:j

úvoDNt ustaNovpNln

Znrlltva tl posk.vtrlr-ttí NF-l) r,t,užírlaplc zvýšenie pr,ál,ne.i istoty ZmIuvných strán l)qi,!!L4!ef!t!ícic. ktoró
sú ltr"eclené r, l)ríručkeple žiarclatel'a o poskytnutie N['l) z Programtt rozr,,o.ia vic,licka SI{ 2()l4 2020
v platnclrl znení (cl'ir|c.i le n ..PRV") ir i, Príručl<epre pri.jírnatel'a NIll) z PRV v platntlrn zncní. 'I'ieltl po.jm.r
a cletlnície sa vzl'ahtl.jú na samolnú textovú čast'Znrluvv t,l posky,tnirtí NFP a.i na.jc.j prílohy (ui,irclza.jťr sa
v texle vel'kýrn začiattlčnýmpísnrcnom),
Zmluvtltt t-l poskl,tnutí Nlll) sit tlznirčLtie táto Zmluva o poskl,tnutí NFP a jc.i prílohy, Príloh) Lrvedené
v ztivete Znrlr-rvy o poskl,tnutí NFl) pled poclpismiZrrrluvných slrárr tr"oritr rlcoclclclitcl'nťr súrčirst'Znrllrr,,r,
o poskl,tnLrtí Nl1'l'. tzn. ich obsah.je pre ZmlLrvné stt,anv zilváz-ný.
Neoddelitel'nú súČast'te.jto Znllrrvv o poskytnutí NFI) tvoria Všeobecné zmluvné potlmienky (cl'alcj

lcn ..VZP"). ktorých alttu:ilne platné znenie je zverejnené na webovon sítlle Poslrytovatel'a

tl,ti,t,t,.apa,sk r, čtrsli Pro.iekltlvó pocl1lot,1,: PRV 2014 -2020,
prílolra č. l k ZmlLrr"e na tvcbtlvom síclle rvtlt,t,.crz.eor,.sk.

VZP

bLrclú ztit,oveň por,inne zl,,eleitrcnó aktl

Eur.ó;lsky pol'nolros1loclársk1 íilnci pt,e rozvoI l,iclieka: ELrr,(lpa investLrjc cltl r itlicckrclt t,l.ia:ti

ČLÁNOX 2

PREDMETA ÚČELZMLUVY

Preclmetonr Zmlirr,,1,,o poskytnrrtí NFP.ie úprar"a znrlrtvných poclrnierlok. 1lr,/tr a l:x)\inn()stí /-r-nlr.rl'ních
sllán pr.i posky,tnr.rtí NFP zo stlarry Poskytovatel'a Pri.jímatel'ovi rra l,caIizáciu Aktilít [)I,trjcktr"r. ktor'Ó sú
pt,edmetom schl,álenei ZoN l]]P

2.1

:

vidieka SR 20l4 -2020

Program

ELrrópsky pol'rrohospoc,l1rrsk1" , lbncl
vjclieka (EPFRV)

Spolufin ancova ný, fontl om

t,ozloi

Opatrenie č.lnázov

7

Podopatrenie č,lnázov

7,4 Podpora na investície d6 rlylvárania. zlepšclvania

schéma štátnei pomoci/pomoci de nrinimis
Oblasť zanrerania (fokusová oblasť
nrinritná)
Oblast' zamerania podl'a Výzv"v: č,/názov

Neurllatňuie sa
68 - PodpoI,a nriestneho rozvoja 1,o vidicckych

alebo rozšilovania miestnych základných
služieb píe vidiecke obyi atel'stvo vrátane
vol'ného času a kultúry a súr,isiace.i

investície súvisiace s vytváraním podmienolr 1rre
trávenie vol\rého času vrátane príslušnej
infraštruktúry - napr. výstavba / rekonštrulrcia /
nrotlernizácia šlrortovísk a detsl<ých ilrríslr,
amfiteátrov, investície tlo rekonštrukcie
nevyuživaných objektov v obci pre ltomunitnú /
s;rolkovú činnosťvrátane relronštrukcie
existujúcich ltultúrnych domov

a74Po220I49

Výstavlra multifunkčnéhoa workoutového
ihrisl<a pre obec Koprivnica

SR,

realizácie Aktivít Projektu

použitÝ svstém financovania

Číslobanliového írčtuPrijímatel'a

o poskytnr.rtí NFP

kraj, okres Barclejov,

žé;ió- p.éa*ffi Á k]iil il'i;i.ó p
Pi :..iió- i;v.
".r
v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NIl)
Ciel'proiektu je uvedený v časti 85 ZoNIi'P

ciel'proiektu

formáte lBAN

Prešovsl<ý

§9pli_vni9

Pretlmet Aktivít Projektu

Úč"lo. Zmlrrvy

Aktivita l:

zzlPRv/2017

kód proiektu
Názov Projektu

]\,Iiesto

Základné slrržby a obnova dedín vo i,iclieckych
oblastiaclr

čislo YÝrvv

2.2

ple

obec

kil ;
J

refundácia
vo

SKt7

0200 0000 0000 a4022522

je spolufinancovanie schváleného

Pro.iektu Prijímatel'a, uvedeného

v ods. 2. l.
:_

)

2.4

2.5

Poskytcxlatel' sa zavdzu.ie, že na základe Zm|wy tl poskytrrutí NFP poskytne NřrP Prijímatel'ovi na ÚČel
uveclený v ods, 2.2 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu Aktii,ít Plo.iektu. a to spÓsobonr
a v sťtlacle s ustanoveItiami Zmlwy o poskytnutí NFP.

pri.iímatel' sa zavázuje prijat' poskytnutý NFP a realizovat' všetky Aktivity Projektu tak, aby lrol
closiahnutý ciel' Projektrr a aby tloli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a VČas pri clodrŽaní
zásady hospotlárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržanípodmienolr stanovených v Zmluve
o poskytnutí NFP.
poclmienky (kritériá) poskytnutia príspevlru, ktoré Poskytovatel' uviedol v prísluŠnejVýzve, musia
byt'splnené aj počas celej clolry platnosti a účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP. PoruŠenie poclrnienok
poskytnutia príspcvkrr pocll'a pri,e_i vet]l ie poclstatným porušením Zmluvy o poskytnrrtí NFP tr Pliiínratel'
ie pot,,inn_ý vrátif' N

Fl'

alebo .ieho č.asťr, súlade s článkom 1 8

VZP. ak z Právnych dokunrenttrv.

i'y claný'ch

2l|2

Európsky pol'nohospodársky tbn$ pre t,ozvoj vidieka: Eul,ópa investuje clo vidieckych oblastí
Poskytovatel'om azverejnených na webovom sídle Poskytovatel'a, ngl,yplýva vo vzťahu k.iednotlivým
podmienkam poskytnutia príspevku iný postup,

2.6

NFP poskytnutý

v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvol,ený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu,
v dósledku čoho musia byť íinančnéprostriedky tvoliace NFP l,ynaložené:
v súlade so zásadou riadneho ílrrančnéhohospodárenia v zmysle čl, 30 Naliaclenia európskeho

a)

b)
c)

Parlamentu a Rady č,966/2012 (Ú. v. EÚ,

L

2gS),

hospodárne, efektívne, účinnea účelne,
v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtovélrohospodálenia s verejnými prostrieclkami
vyplývajúcimi z § í9 zákonač.52312004Z.z.ot,ozpočtových prai,idlách vere.inej spr,ávy a o zmene
a cloplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len .,zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy").
Poskytoi'atel' je oprávnený priiat' osobitné pravidlá a postupy na pfeveťovanie splnenia podmienok podl'a
písm, a) aŽ c) tohto odseku Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzt'ahu k výdavkom v rámci Pr.ojektu a včlenit'
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovatel' vykonáva v súr,islosti s Pr.ojektom ocl naclobudnutia
ÚČinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Vel,ejného obstarávania, s kontr.o]ou
Žiadosti o platbu (d'alej len ,,ŽoP") vykonávanou lormou administratívnej íinančnejkontroly), ako aj
v rámci výkonu ine.j kontroly, až do skončenia doby Udr.žatel'nosti Projeku.
2.7

Ak Plijímatel' poruší zásaclu alebo plavidlá podl'a odseku 2.ó písm. a) až c) tohto článku Zmluvy
o poskytnutí NFP. je povinný vrátiť NF'P alebo jeho čast' l, súlade s čl, l8 VZP.

2.8

2.9

Prijímatel' je povinný zdržat'sa vykonania akéhokol'vek úkonu, r,rátane vstupu do zál,ázkovo - právneho
vzt'ahu s tret'ou osobou, ktorým by doŠlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o tungovaní EÚ v súvislosti
s Pro.jektom s ohl'aclom na skutočnost', že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zclrojor,, s výnimkou
prípadov. kde zasiahla Vyššiamoc alebo mimoriadne okolnosti.
Poskytol'atel' sazavžzujevyužívaí'dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými

osobami zapojenými na.jmá do pfocesu legistr,ácie, hodnotenia, r,iadenia, monitolovania a kontroly Projektu
a ich zrnluvnými partnermi poskytujúcimi poraclenské služby. ktor,í sú viazaní závázkom mlčanlivosti, čím
nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP

nemoŽno poskytnúťPrijímatel'ovi, ktorý má povinnost'zapisorlat'sa do registla partnerov verejného
sektoťa podl'a zákona č.315/2016 Z. z. oregistri pat,tnelov velejného sektofa aozmene acloplnení
niektor'ých zákonov a ku dňu podpisu teJto Zmluvy o poskytnutí NFP nie .je zapísaný v registri partnerov
vere.iného sektora. TÚto skutočnosťoveluje Poskytovatel' na https://rpvs.gov.sk/t,pvs/ .

Čt ÁNO<

3

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

3.1

Priiínralel'sa zar'ázuie poclať zál,erečrrú ŽoI'najneskór tlo štyroch (4) rokov otlo tlňa natlobutlnutia
účinnostiZml,:..vy o poskytnutí NFP.

3.2

Termín podania závereČnej ŽoP

pocll'a oclsel<u 3.1 tohto článktr Zrnlr_rvv tl poskytntrtí
a nie.ie možIrého menit'ani dodatkoni k Zrlluve o poskytnutí NIlI).

CLANOK 4
4.1

NFP je ltonečný

VYSl(r\ NFP

l)oskytor,,atcl' a l)r,i.iínratel' sa clohodli na nasIeclovntlnr:
a)

Cell<ová výšlra Oprávnených výdavkov na realizáciu Alrtivít Projel<tu je:

l45

880,a

a p!ittlesiatdevát' eurocentov).
b)

Poskytovatel' sa zavázuje poskytnút' Prijímatel'ovi NFP maximálne v sume:

Čo plec'lstai'uje l00%o z celkových OprávnenÝch r,ýciav,kov na

lealizáciu Aktivít Projektu.

3l12

\

Európsky pol'ntlhospoclársky lbnel pre lozvo.j viclieka: Er-rrópa invesllúe do r.iclieckl,ch oblastí
z lclho

plostlieclk1, D['llRV: l09 410.44

l]]1,IR

prostricclky ŠRsn, _ió 470. 15 LjUIt
Týmto ustanovením nie je tlotl<nuté právo Poskytovatcl'a alcbo iného oprávneného orgánu
(napr. certifiltačný orgán) vykonat' finančnúoprav!.
Uplatnitel'nit lniela NFP z EPtlRV a zo štiitneho rozpclčtu Slovenske.i republik,r, (cl'alej len ..ŠRStr") ie:

lf

.
o

Mene.i rozvinuté regi(xy (mirno Bratislavského l<ra.ja): IJP|rRV 75%. ŠRSí{25%.
Ostatné rcgióny (Bratislavský kra.j): liPFRV 53 %. ŠitSIt 47%.

Výška Oprávrrcných r,ýtlavkov na jeden projekt.ie:

4.3

irrvestície súvisiace

1

2.

J

Min. a max. výška OV
na Projelrt (v EUR)

zameranie

Aktivita

s

vytváraním podmienok

ple

trávenie vol'ného

času vrátane príslušnejinlraštrLrktúry- napl,. yýstarlba / rekonštrukcia /
nlodernizácia športovíska detských ihrísk. arnílteátlov. investície do
rekonštrr"rkcie nevyužír,aných objektov v obci ple komunitnú / spolkovú
činnosťvrátane rekonštrukcie existuiťrcicli kultúlnych domov
investície zalnerané na zliaclenie n9l,ých. prístavba, prestavba, r,ekonštrukcia
a mo<lernizácia existuiúcich clonrov smútku i,t,átane ich okolia
investície súr,isiace so zvyšovaním kvality živola obyvatel'ov - investície
spojené s odstraňovaním malých tzv. divokýclr skládok odpadov resp.
opusteného odpadu

4

investície súvisiace 9 yytrláraním podmienok pre rozvoj podnikania rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikatel'skú činnosť.
rlýstavba/rekonštrukcia tržnícpre podpolu predaja miestnych produktov a
Dod.

5.

6.

4.4

investície do využívania OZE vrátaae investíciíspojenými s úspolou
- len ako sťrčasťinvestíciído miestnych služieb
investície súr,isiace so zvýšením bezpečnosti a plevencie pt,oti vanclalizmu
na velejných priestoroch (morrtáž kamerových systémol, a irlýclr bezpečnostných prvkor,) a investície súl,isiace so zvýšením bezpečnosti t, j. nákup
pr,ídavných zariadení na komunálnu techniku na čisterrie. údržbu zelene
a zimnú úc,lržbtrcie st/rniestnych komunikiicií a choclrríkov (malé zaI,iadenia)
energie

Min.:

l0 000

Max.: 150 000

Min.:

l0 000
Max.: l20 000

Min.:
Max.:

l0 000
50 000

Min.:

10 000

Max.: 200 000

Min.:

10 000

Min.:

l0 000

Max.: l00 000

Max.: l00 000

Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projelrtu sú považované výclavky po posledrrej
korekciio vykonanej zamestnancom Poskytovatel'a, uvetlené v ZoNFP - tabul'ka Č. l, ktorá tvorí
al<o;rríloha č.3 neoddelitel'nú súča_st'tejtoZmluvy o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky m6žu
vzniknúťnajsk6r dňom doručenia ZoNFP, 1rričom verejné olrstarávanie mohlo byt'začaténajsl<ór
clňa 0l.t2.2014.

4.5

Za Oprávnené výtlavlry na realizáciu At<tivít Projektu sú považovanéaj všeobecné výdavky na
prípravné práce vynaložené pred predložením ŽoNFP Poskytovatel'ovi a súvisiace s výstavlrou,

rekonštrukciou a modelnizáciou nehnutel'ného majetku, uvcdené v rámci Oprávnených výdavlrov
potll'a odseku 4.3 tohto článku Zmluvy, pri ktorých verejné obstarávanie trolo začaténajskór dňa
01.12,2014 ato vmax. výške 5 o/o zoprávnených výdavkov. Pod všeobecnými výdavl<ami na
prípravnépráce sa rozumejri výdavky na poplatl<y architelrtom, projektantoln, inžinierom
a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej tloltumentácie (max. 4 "/o) a výdavky za
stavebný dozor (max. 1 oÁ).

1.6

:
Za Oq,rávnenó vÝtlavl<v sa v žiadnom prípade n
a) rrveclené voYýzve ako neo;rrávnené výdavky;
lr) vznil<nuté na zál<latle otlstarávania tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré nebolo vylronané
v súlatle so záltonom č.2512006 Z, z. resp. zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zleni neskoršíchpreclpisov (d'alej len ,,zákon
o VOo'), Príručkoupre Prijímatel'a NFP z PRV, prísluš*ým Usmernením Poskytovatel'a
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb, zverejneným na webovom sídle
Poskytovatel'a uLu.il2a§]š (d'alej ako ,,Usmernenie Poslrytovatel'ao') - al< bolo obstarávanie

4l12

Európsky,pol'nohospoclitrsk1.,

lbncl 1lre rozvtl.i viclicka: llurópa investr_rje clo l,icliccl<)"ch oblastí

tovarov, stavebnýclr prác a sluŽieb realizované (ukončené)do potlpisu Zmlwy o poskytniltí

c)

NFP;

vzniknuté na zál<lacle olrstarávania tovarov, stavelrných prác a služieb, ktoré nebolo vyl<onané
v súlade so zákonom o VO, Systémom riadenia PRV SR 2014 - 2020 v platnom zneni,
prísluŠnýmUsmernením Poskytovatel'a k obstarávaniu tovarov, stavebných ;rrác a služieb,
zverejneným na webovom sídle Poskytovatel'a www,3_1l3§k (d'alej ako ,,Usmernenie
Poskytovatel'ao') - ak bolo obstarávanie toyarov, stavebných prác a služielr realizované
(ukončené) po podpise Zmlvvy o poskytnutí NFP;
ct) v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 46 Zál<ona o príspevk! z OŠtP a Systémom
riadenia PRV SR 2014 -2020 v platnom znení;
e) v rozpore so zásatlami hospoclárnosti, efektívnosti a účinnostipocll'a čl. 30 nariat|enia
európsl(eho Parlamentrt a Rady č.966/2012 (Ú. v. EÚ, L298);
O vynaložené pred poclaním ŽoNFP na PPA (v tomto prípacle sa celý projekt považuje za
neoprávnený) s výnirnkou začatia píocesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
Yýzvy na pretlkladanie ZoNFP z PRV vyhlásené v roku 20l5 a 2016 oprávnené od 01,12,2014
a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedených v odselru 4.5 tohto článku Zmluvy;
vzaiknuté
ako všeolrecné výdavky na prípravnépráce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou
c)
a modernizáciou nehnutel'ného majetku podl'a otlselru 4,5 tohto článku Zmluvy, l<toré
presahujú sumu 5 o/o zaprávnených výdavkov; zo všeotrecných výdavl<ov na prípravnépráce
podl'a tohto ustanovenia nej_g_tlll,u8yažovanéZaQprávnené výdavky ani výdavky na poplatl{y
architektom, projektantom, inžinierom a lronzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej
dokumentácie presahrrjúee 4 o/o z Oprávnerrých výdavlrov a výdavky za stavebný dozor
presahujúce 1 o/o zOprávnených výdavkov;
h) vznilrnuté z titulu írrokov z dlžných súm;
i) vzniknuté z titulu kúpy nezastavaného a zastavaného pozemlru;
j) z titulu DPI-I s výnimkou prípadov, kedy nie je vymáhatel'ná podl'a vnútroštátnych právnych
pre<lpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH alro oprávneného vý<lavku je na webovom sídle
zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (bttp://_wlvw.apa.slvix!§x.pbp?nav!D:529&itl:6§§!;.

4.7

Poskytol,atel' ptlskytLr.ie NlP Pri.iímatel'ovi r,,ýlučne i, sťlvislosti s t,ealizácioLr Aktivít l)r,o.iektu za splncnia
poclmienok stanoverrých
a) Zmluvou o poskytnutí NlrP.
t]) rlšeobecne záváz,nýn:,i pr,ávnymi preclpismi SR.
:

c)

-

cl)
e)

4,8

I(tlnečná výška NFP. ktorý bucle vvplatený Prijírnalel'ovi. sa ltrčína zťrklacle skLrtočnc vynaloženÝch.
oclói,odnených a riac,lne pl,euktizaných l,ýclavkov na lealizáciu Aktivít Plo.jektu l, sťtlacle s princípmi
hclspocliirntlsti. efělrtír,nosti. účinnostia účelrrosti ich l,),naloženia zo strarry Pri.iínratcl'a, Cellrová výšlra
NFP uvedená v odseku 4.1 Zmllvy o poskytnutí NFP nesmie byt' 1rrel<ročená a nesmie sa
tlorlatoČnc zvyšovat' formou tlotlatl<u lr Zmluve o poskytnutí NFP. V 1lr,ípacle nar,ýšenia skuklčlre
r,'l'naložených l,í,tlitvktlr sťrr isilrcich s Al<tivitanri l'roiektLr'oproti r,ýškc schr,álenóhtl Nl]l' uvedenéht,l
r tlclsekr-r 4. l ZlnlLrl,},o posk)/tnLttíNlrP. zrráša ttrkéto plel<ročenie výclavkorl výlučnc- Priiímatel'na 1,|aslné
rrirl<

4.9

prianro aplikovatel'nýn,i 1ma.iúrcinri priamu ťrčinnost')prár,nyn-ri predpismi a al<tnri liurópskej únie
zverejnenýnli v Úraclnonr vestníkr-r EI.J;
s),stótnom riaderriir pRv. systémom ílnirnčnéhoriaclenia EpIlRv a dokumentmi vvdarrýrni na ich
záklarde v pltrtnclm zllení. trl< boli zl,elejnené (Prír,učkapre žiaciatel'a o pos|<ytnutie Nl]'I) z I)IIV^
Prír,učkapre pri.jírnatel'a Nlll) z PRV - zverejnené na u,ebovorri sídle \.v\\,\\:,apa.sl( .}.
schváleným PRV. príslLršnor: schémou porrroci" Výzvolr a.jcj prílohami. vrátane poc|kladov prc
l,y,pracclvanie a prcclklirdanie ZoNFP. ak boli tieto poclklady zl,ere.inené.

lacl1,,

Ak

skr"rločrle l"y,nirložcrré Oplirvncnó r,Ýclar"k!, na retr]izáciu Aktir,ít l)r,o.]cktr_r po.jcho Lrkončenísúr nižšie
/,r-rllur,), o posk)/tl-1utí NFP (tr,rbul'ka Oprár,ncných rýdaykor,).
Poskl.tol,,:rtel'.ie oprár,nený, bez ttzati,tlrenia cloc]atktr l<Znrlr-rvc o ptlskvtnulí NlrI) znížit'l,y1llírcaný,NIrl)
o rozdiel rneclzi schvtiletltlLt l,Ýšl<trlt N1ll) uvcclentlu r, odse|<r:4.1 Zmltlvy o ]rosk),tnt]tí \]rP 2 1lý,§[6x \]|'})

ako Čiastlia uvccletlir v pťílohe č. .i

vvpočítaného7.o skr"ttočtrc r"r,naložcníchOpr,ár,ncnýcIr l,Ýdavkol,.

Al(

l'osl<y,tovatel'

r, t,átrrci

sllt,acor,ár,atlia z/lr"erečnei ŽllP l.istí. že z clór,oclov nil stfane I)r,i.iímatc|'a nie.ic nrožnó Nt:'l' \,yplatit'clo
r,ýškv r"rvcc,lcnc.i v oclsekLr 4. l ZrnlLrr,;,o 1losky,tnr-rtí NFP..|e opr,ár,ncný klálit'NI:'P bcz uzavrctia cloclatkLr
k ZrlILll,c o posk1,,1nutí NF'P.

4.10

l)r,i.|ínlatel'

sa zal,iizr"rIc

r"

prípaclc 1roLržitia s\,sténllt zírIohovc,j pIalby použit'NFlr rýltrčnc na

ťthraclr"t

5112

[iru'tillsky pol'nohtlslltltlársk1. lilrrc| 1lle rozl"tl.i v,iclicl<a: llLrl,tipa inr,cstLrjc c|tl r itlieckrch oblastí
o poskytnLltí Nl;l) a t'I)riri'ny'ch precipistlch" aktoch aicbo doklllnent()ch urcclcn!ch r oclseliir .}.7 písm, c)
až c) tohto člirnkLr lnrlLrr,,), o lloskvtntltí NllP.
4.1

l

lrliiínratcl'sa ztiviiztt.ic. žc rlcbuclc požirclovtrt'a pl,clrlasLrjc žc nepožaclcll,al clotircirr. pr,íspcvok. grant iilebo
inťr lirlmir pomoci na rcalizáciu Akti\,íl l)r,o.jcktu. na ktor,ú je posk1,161,nllý NFP r.,zt-tl_rslc tc.ito ZrrrlLrr,1,
o posk1,'tnutí NI][) a ktorir by preclstavor,,ala dvoiité financovanie alcbo spolulillactlvanie tých istých

rlýclarlkov zo zciro.iov kapitol;,, lvlinistelstva póclohospodár,stva a t,ozvcl.ja l,ic]icka SI{. iných loz1ločtor"ých
kapitol Štátneho rozpočtt-t. štátn;,ch lbnclov. ,z.itlých l,ere.iných zclr,tljor, alcbo zcl1o.jov E,ťJ. pri.|írlatel,.|c
povinrrý doclržat'prar"idlá 1ýkajúce sa zákazu kurnr.rlácie NFP uveclené vo Výzrlc 4 ,,, przivnl,clr al<toch L]LJ.
V prípaclc porr"tšenia uvederrých povinností .je Poskytoi,atel'oprál,rlenÝ žiadať od Pri.jínratel'a vr,átenic

Nl'I'tilebo.ichočasti aPrijírnatel'iepovirlnývlátit'NFPalebo.jehočast'i,sťrlade sčlánkom 18V7,t'.

4.12

['rijínratel'bet'ie rra vedclmie. že NI]I), zi to aj každá jeho čast'.ie íinirnčnýnlprostrieclkon-r v1,1llatcn{,nl ztl
ŠtátIlcho t,tlzpočtu. Na kontlolr"r použitia týclrto íŤnančnýchprostriedkov. uklirdanie a vynráhanie sankcií
za poluŠenie tinanČne.j clisciplíny sa vzt'ahu.ie t,ežim uprarletlý v Zmluve o poskytnutí Nl;l). r,pr,ár.nl,ch
pledpisoch S[l a \/ plá\/nvch aktoch EÚ (najma v Zákone o pI,íspevku z EŠI|', v zákone o ltlzpočtor"ých
prai,idlách. r, zákonc o finirnčne.i i<ontt,ole a ar-rditc). l)riiírnatel'sa súčasnezavi+zu.je počas dob;,platnosti
a ťrčinnosti Zmlr_rr"y cl ptlskytnutí NIrP clodržial,trt' r,šetk,v predpisy a l)rár,ne clokr,tmentt, tri eclclló
v odseklt 4,7 toh1o článku Zmllrvy o posltytnr"rtí Nltrl).

4.13

Znrluvrré stlany sa clohoclli. že [)oskytol,atel' nróže ;rozastavit' vyplatenie ŽaP. ak zistí rrc1llncr-ric.
1lt'x,,irrr-rostí Pri.jímatel'a.2]i 56 r,lyskytne potleba cloložcnia clokladov alebo dodatoč11{]19 1,y5r,ctIcnia zo
strarry l)I,i.iínratel'a. zaeviclol/anej a nevysporiaclirrre.j rrezrol,tlalosti v t,átrrci EPFRV aF,PZF.

4.14 ŽoP

sazamietne. al< Prijímatel'alebo jeho zástupca z,abt,áni vvkonaniu korrtloly tra nlieste. s r,ýniI-tlkoit
pr,ípadov Vyšše.jmoci alebo minioriadnych clliolností (čl. 59 ocls.7 naliaclenia(DtJ) č. 130ó/20t3. t]. r..
|,347).

4,15

Poskytovalel'nevyplatí NFP ani ncuzatvorí doclatok l< Znriltve o lloskl,trrutí NI.P v prospech Pr.ijírlltrtel'a.
ak sa zistÍ. že umelo vytvoril podmienl<y požac|ovanéria poskytnr"rtie Nlrl) a tak získal výhodr_r^ ktol,ii nie
.ie v súlaclc s cie]'mi prár"ny,ch predpisov v oblasti pol'nolrospoclárstva (čl. 60 nariaclcnia 1ll['1 t
č. 130612013. U. r,.. L 347).

4.1()

NFP (ŽoP) sa zanlietne alebo v plnej miere oclníme, ak
Pli.iírnatel'a stanclvenó Zmluvtlt-t o posk)/tnutí NFP,

4.17

rrie sťl sp|ncné kritériá oprávnenclsti az,ávliz,ky

Poskl,toi,atel'preskúma ŽoP. ktorá mLr bola cloručená ocl l'riiímatel'a. trstanoví sr.rrrry NIlP. ktoré sú
oprtir.,rlcrló

a)
b)

n

a l,vp l aten i e. l)tlskr-,tovirtcl' stanclr,

í:

surnu. ktorii sir mil l,1,platit' Prijínratel'ovi na z,áklacle ŽoP.
sunru. kttlt,á sa nrá r,yplatit' Pri.jílnatcl'ol,i po presl<ťrrnaní oprtivt-tctltlsti výclavkov r,ŽoI].
Ak sutna stanol,e tlá podl'a písrncrra a) plev,ýši sLllILl stanovcnúr podl'a písmena b) o l,iac ako l0 %.
aclnrinisil,titíi,na strrrkcia sa uplatní na s[lmLl stanolcnťt pocll'a písmcna b;. Výška sanlicie pt,ccistavr"tje

rozdiel rnedzi LIvedenými

clvot-t-ttl sttt-ttanli.

rrlrintlertia (FtJ ) č. 8()9/2()1-1.tI.\. . l. 227l.
4.

1tt
,

5.2
5.3

NFP (čl. ó3 ods.

l

l)tlsk1,,tor"atcl'.je opr,lrt,nený kontroltll,at' ťrclaje Lrr,eclenó v Žol' aj na záltlac,lc írcla.jor" alebo obchoclných
cltl]<unrentclr,.ktot,ť,nia.iúu,sebatt,etiestl,anv(č1.5lods.2rrirriacienia(DtJ)č.809/20l4.Ú.r,.. 1,227').

čI-ÁNox s
5.I

rro nesmie prekročit'ťrplnéodňatie

účBrpRlJiIvIATELA

Posk);|91'21191' zltbcz.llcčí 1loslt.vtnLrtie NFP Pli.|ímalelbvi bczhoto\/ostne llil Pli.jírr-riitel'onr stan()\,cní
bankol,ý, ťrčct. r,,cclený, l, l]tJI{^ llvederrý l, oclseklt 2. l Zmlur"1, o poskytnLrtí NFP.
[rri|ínlzrtel'sa zayiizujc uclržial,at'ťrčet uvedený r, oclsektt 2.| 7.mlav5, o poskytrrr"ltí Nl:'l) otvorcní až cltl
pli písan i a ztil"erečnei plartby, rrir l)ro.j ekt.
Pli.iírrrate|' .je oplirv,ncný rcalizovat' ťrhracl,"- Oplávnených r,ý{arrkorl a.i z iných účtovcltvcllcn_í,clr

Pli.iírnatcl'om pli eloclr,žanípoclrnicnl<5,existerrcie.icclrréhtl účtr_rna 1lríjenl prostriecll<ov Nl]'I). V pr,ípaclc
v L]]UR, rrróžc blt'tento účet/ťrčtyvederrý/é r, cltclzej nrene.
I)riiínlatcI' jc opr/ivnený otvorit'v ktlrnerčrrc.j bankc osobitný účetpre I'ro.]ekt.

úht,acl v ine.i nlerrc ako
_5.]

6l12

Eurtipsky pol'nohospodársk1, fbnd 1lre t,ozvoj vidieka: liurópa investr_rje do viclieck},ch oblastí

V prípade využitia systému ílnancovania relurrclácia

5.5

sťr výnosy

na účte/ťrčtoclrpr,íjmom Prijímatel'a. Ak

je NFP poskytnutý systémoni zálohove.j platby. účetuvedený v ods.

2.

l

Zmluvy o poskytnutí NIjP je

neút,očený.

čLÁNor 6

pLATBy pRIJiMATELovI

Priiímatel' je oprávnený na záklacle Zm\uvy o poskytnutí Nl"P precikladat' na Projekt jednu ŽoP za
kalendárny rol<, V pr,ípade f'inancovania projektu systémom zálohovej platby móže prijímate1' podat'

6.1

l, rámci jedného kalen<lárneho roka aj viac Žop zapodmienky,
poclaná aj záverečná ŽoP .

žev rámcijedného

kalen<lárneho roka bude

Prijímatel' preclkladá kompletnú ŽoP na predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle

6.2

Poskytovatel'a_(rvww.alla.sk) dopolučenou poštou na adresu: Póclohospodár,ska platobná agentúra. Odbor
autorizácie poclpór, Hraničná l 2, 8 l 5 26 Bratislava alebo osobne v podatel'ni na hore uvedene.i adrese. Za

dátum clorr.rče nia ŽoP sa považuje:
a)
v pr,ípade osobného dolučenia deň

b)

jej lyzlckého dolučenia v písomrre.j íbrme do podatel'ne
Poskytovatel'a na PPA, pričom závereéná ZoP musí byt'doručená najneskór, v posledný deň,
stanovený na podanie ŽoP v Zmluve o poskytnutí NFP, do konca úradných hodín;
v prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzclania dokumentácie ŽoP na takúto pleplavu,
pričom zál,erečná ŽoP musí byt' podaná na poštovúprepravtl najneskór v posleclný deň,
stanovený na podanie ŽoP v Zmlwe o poskytnlltí NFP (r,ozhoclujúca je pečiatka pošty/kuriéra
na obálke. v ktorej sa ŽoP dol,učuje).

Neodclelite|'nou súčast'ouŽoP síplílohyuve<lené v zoznamepr,íloh k Žol. Řtorý.ie pre kažcléopatrenie
zvere.inený na tvebot,om sídle Poskytovatel'a (wwr.l,.apa.sk) ako a.j prílohy, ktoré ako neoddelitel'nú súčast'
ZoP navyše oproti zoznamu príloh kZoP definuje Zmluva o poskytnutí NFP. Prílohy vrátane účtovných
dokladov predkladá I)rijímatel'v čitatel'nej kópii, ak nie je inak povedané v zozname príloh k ŽoP. Úradne
neosvedčené kópie i,šetkých príloh ZoP musia súhlasiť s oliginálmi, ktoré sú v držbe Prijímatel'a

6.3

6 r,

prípade ÚČtovných dokladov sú riaclne zaznamenané účtovnýmzápisom v účtovníctvePri|ímatel'a

v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 43112002 Z. z. o úótovrlíctve v znení neskorších predpisov, čo Prijímatel'

potvrdí v čestnom vyhlásení, k:oré je súrčast'ou ŽoP. Originály a íbtokópie účtovných dokladov sú na

viclitel'nom rnieste (napr. pravý horný roh prue.i strany dokladu) označené: ,.Financol,ané z prostl,iedkov
EPFRV 20l4 -2020", Výšku linančných prostriedkov z verejných zdlojov. o ktoré prijímatel' žiada v ŽoP,
zaokrúhli naclol na najbližšíeurocent.
6.4

VýŠka záverečnej platby ŽoP nesmie byt' menej ako l5 o/o zvýšky NFP a predchátlzajúce platby
nesmú prevýšit'85 70 z výšlry NFP. V prípatle jedn e! ŽoP je uvedená podmienka bezprerlmetná. Ak
Prijímatel' prettložílen jeclnu ŽoP, považuje sa táto zároveň aj za záverečnú.

6.5

Prostriedky EPFRV a štátneho lozpočtu na spoluíinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na
Projekt na ztiklade Oprávnených výdavkov zo strany Prijímatel'a,

6.6

Nár'ok Prijímatel'a na vyplatenie príslušnejplatby ŽoP vzniká len
rozhodne o oprár,nenosti výdavkov Pro.jektu.

6.7

Každá platba PI,i.iínratel'ovi z prostliedkov EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.ie realizovaná
maximálne clo výšky súlčtupomeru finančných prostrieclkov EPltrRV a štátneho rozpočtu schválenóho na

t,

rozsahtt, v akom Poskytovatel'

Pro.|ekt.

6.8
6.9

Výška NFP i,,l,plírcaného I'rijírntitel'ovi sa zaokrúhl'u.je naclo1
NFP sa zaokrťrlrl'Lljc ni}htll na na.ibližšíccnt,
Ptlsl<r'tol'trtel'reirlizLric.ic<ln<ltlir,ó

rra

najbližšíccnt, Výška akéhokol'r"ek znížcnia

platb),Ž,oI) výltrčne bezlroltll,ostntllt lot,mou.

6.10 Pliiímtrtel'ic povinný

t,ealiztlvat"ílrrančrlé opeliicic ýka,]úcc sa lealizácie Aktil,ít Plo.jcktu výlučne
trezhotovostnou fornrou. |Iotovostné platb), 5i1 pr,ípr"rstné. iba ak tak bolo stanol,etré r,,o Výzl,c a iba
v prípziclc obstat'ár,,irnia. ktor'é bolo ukončcnó l, clobe prccl clltl,Ltnlonl poclpísania Zlnlur,} o poskl,tnLrtí NFP.

6,1

l

V súlirc|e s člirnkonr 7 V7,P sa Prijímatel' riatli usJanoveniami platnými ;lre ;rrislušný systém
financovania lrvetlený v člán l<u 2 ocls. 2, l Zm|uvy o poskytnrrti N IiP. Ostatné ltstittltx,ctl ia člirn kLr 7 VZ,P
sa ncpoLrži.iú.

7l12

DuróPsky pol'nohosptldársky íixcl pre rozvt,l.i viclieka: Eirr,ópa inl,estrrie clo r.icJicckrch oblirstí

6.12

Prijímatel' sa z,avázuje pleclložit' k závelečrre.j ŽoP elel<tronicl<ú fotocloltunrentáciu
1rretlmetu projektu
Pod|'a i'lastného ur'áŽetria. ktorii pozostái,azminimálne troch (3) íb|ograíiípredrnetu l)r.ojektr.r a súčasne
z minimálne tloch (.i) íbtoglaíiíprei,rkazr-rjúcich plnenie iníbrmačných a propagačných pol,inností
uvedených v Čl. 12 YZP. Prijímatel'vyslovuje súhlas svyužitímfototlol<umentácie na propagáciu
PRV Poskytovatel'omo riadiacim orgánomo Nárotlnou siet'ou rozvoja vidieka SR.

čr,ÁNor< 7
7.I

špECIFICKE povlNNosTl pRIJíMATEI;A

lnvestície v rámci tohto, Projektu budú považované za OprávneIré r,ýdavky, ak sa vykonajúl v súlacle
vidieckych oblastiach aich základných s]užieb a sú konzistentné s ákoukol'vek
PrísluŠnoustlatégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajťr o Miestnu Agenclr_r 2l, resp,, iné plány
s Plánmi rozvo.1a obcí vo

a t,ozvojové dokumenty.
7.2

NeumoŽňu.je sa umelé lozdel'ovanie projektu na etapy, t. .i. každý samostatný pr.o.jekt mr_rsí byt' po ukončení
realizácie í'unkčný, životaschopný a pod.

7.3

Povinnost'uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní sa vzt'ahuje na všetky r,ýclavky okI.em
l'Šeobecnýchi'ýdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a model.nizáciotr
nehnutel'ného majetku v rámci Oprávnených Aktivít PlojektLr, pli ktorých verejné obstarávanie bolo začaté
najskór dňa 0l. 12.20|4 a to v max. výške 5 o/o z oprávnených výdavkov. Pod výttavkami na prí;lravné
Práce sa lozumejú výdavky na poplatky alchitektom, plojektantom. inžiniel,om a konzultantom sťivisiace
vYPracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 oh) avýdavky za stavebný dozor (max.
na prípravnépr,áce mohli byt'vynaložené aj pled pledložením ŽoNFp poskytovatel'ovi,
s

l

7o). Výclavky

7.4

Plijímatel' sa zavázuje dodržat' Ciel' Projektu podl'a čl. 2 ocls.2.1 te.ito Zmluvy o poskytnutí NFp.

7.5

ZaČatie realizácie Aktivít Projektu pred uzatvorením Zmluiy oposkytnutí NFP.je Prijímatel' povinný
oznámit' PI'ostredníctvom písomnéhooznámenia adresovaného Poskytovatel'ovi na predpísanom tlačive
(vid' Príloha Č. 1 Príručkypre prijírnatel'a NFP z PRV) rl lehote clo sieclmich (7) dní od účinnosti tejto
ZmluvY o Poskytnutí NFP. V prípade, ak Prijímatel' začal s realizáciou Aktivít Projektu až po uzatvorcni
Zmluvy o poskytntrtí NFP. je povinný túto skutočnost'oznámit'Poskytovatel'ovi v lehote do siedmich (7;
dní od z-aČatia realizácíe Aktivít Projektu prostt,eclníctvom písomného oznámenia adr.esovaného
Poskytovatel'ovi na predpísanom tlačive (vid'pr,íloha č, l Pr,ír,učky pre prijímatel'a NFp z pRV).

7.6

VYPlatenie poslednej (záverečnej) ŽoP na základe čl. 6 tejto Zmluvy o poskytnutí NFp bucle
Podmienené registráciou Projektu tlo Nároclnei ,siete fozvoia vidieka SR. Proces registrácie
Projektov Prebieha online na webovom sídle ww;ggg;3gk, kde sú zverejnené i podrobné podmienky
registrácie.

7.7

7.8

NePlnenie Povinností Prijímatel'a uvedených v tomto článku sa považuje
o poskytnutí NFP podstatným spósobom.

za porušenie Zmlwy

Ustanovenia Článkov 7C) a 1D) VZP sa pre výzvu č. 14IPP.V l20l5 nepoužijú.Ustanovenia čtánku 9
Poskytovatel'a zo Zm|lvy o poslrytnutí NFp sa pre
uvedenú výzvu použijúiba v prípade využitia systému zálohovej platby.

YZP týkajúce sa zabezpeČenia pohl'atlávky

čúNor 8 osoBíTNÉDoJEDNANIA
8.1

Zmluvné stranY sa dohodli. že Poskytovatel' nebucle povinný posk1,,tovať plnenie podl'a Zmluvy

NFP dovtedy. kýrn mr"r Plijímatel' nepreukáže spóstlborn požaclovarrým Poskytovatel'om.
splnenie všetkých nasledovných skutočností:
o PoskYtnutí

a)

Vznik platného zabezpeČenia pohl'atlávky (aj buclúcej) Poskytovatel'a voči Pr.ijímate|ovi. ktorá

Zmlwy o poskytnutí NFP, v súlacle s ustanoveniami kapiloly 3 pr.írLrčky
prijímatel'a NFP z PRV a článkLr 9 VZP.

bY rnu mohla vzniknút' z,o
pt,e

b)

Zrenlizovanie verejného obstarávania pocll'a zákona o VO a|ebo obstirrár,ania tovafov. služieb
stavebných plirc podl'a podmienok určených Pclskytovatel'oín a stanovených v pr.ávnych
dokurnentoch. metoclických usmerneniach l,yclaných Poskytorlatel'om v pr.ípacloch, ak sa na
obstal'ávanie tovafo\'. sluŽieb a stavebných prtic nevzt'ahLric zákt;n o VO. pričclm priiímatel'
vYslovene súhlasí s týnr. že bude postupovat' spósobom stanoveným zákonom o Vo. inými
a

8ll2

Európsky poí'noIrospoclársky fbric| ple rozvoj vidieka: ELrr,ópa investu.ie do vicliecky,ch oblastí

uplatnitel'nými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktol,é na

jeho vykonanie móže

vydať

Poskytovatel',

c)

Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaranéIro alebo zhodnoteného l,súvislosti

zaLlrnutý v ŽoP, ako aj poistenie ma.ietku, ktorý je zálohom
pr,áva
prospech
v
v zmysle platného záložného
Poskytorzatel'a, ato za podmicnok a spósobom
stanoveným v kapitole 3 Príručkypre prijímatei'a NFP z PRV a článku 9 VZP.
s Realizáciou

8.2

Aktivít Projektu, ktorý.je

V zmysle ust, § 401 Obchodhého zákonníka Prijímatel' vyhlasuje, že pred|žuje firemlčaciu dobu

na pr,ípadnénároky Poskytovatel'a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b)
krátenia NFP alebo jeho časti. a to na 1 0 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynút' po prvý raz.

podl'a Zm|vvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel' súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo Projektu.
Zmluvné stfany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Pliiímatel'právny nár,ok, ak
prár,ne predpisy SR alebo pr,ár,ne akty EÚ netrstanovujú inak.

8.3

Ak

8.4

Ak

v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovafov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác
po uhradení preddai,kovej platby Prijímalel'om Dodávatel'ovi, spósob a lehoty dodania/poskytnutia alebo
vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzav:,ete.i medzi Prijímatel'om a jeho Dodár,atel'om. pričom tieto
nesmú byť v rozpore s plavidlami stanovenými Poskytovatel'om v Právnych dokumentoch (napr.

v Prír,učkeple Prijímatel'a NFP z PRV),

ČI-ÁNOX 9
9.1

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

Zmluvné strally sa dohodli, že ich vzájomná komr-rnikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si ple
svo.iu záváznost' vyžadu.je písomnú formu, v rámci ktolej sú Zmluvtlé strany povinné uvádz,ať:
identilrkačné údaje Zmlr"rvných stlárr. čísloVýzvy, čísloZmluvy o poskytntrtí NFP, kód Projektu. číslo
opatlenia/podopatlenia. písomné doklady (ak je relevantné.1, Zmluvné strany sa zavázujú, že budú pre
vzá.jomnú písomnúkomunikáciu ptlttživať poštové adresy uveclené v záhlavi Zmluvy o poskytnutí NFP, ak
rredošlo k oznámeniu zmeny adresy spósobom určeným v kapitole 5 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV.

L).2

Poskytovate1' m6že vzáiomnú komLrnikáciu súvisiacu so zasielanírn nár,t,hov zmlťtv o zriadení záložného
pt,áva vprospech PPA. návrhov dodatkov kZmluvám oposkýnutí NFP, návlhov dohód oukončení
Zmluvy o poskytnutí NFP, výziev na doplnenie ŽoP^ oznámen{ o vykonaní kontroly na mieste avýziev na
doplnenle monitot,ovacích sprár, realizovat' elektronicky prostredníctvom emailu. Zmlul,né stt,any sí
zároveň dohodli ako mimoliadny spósob doručovania písomných zásielok dolučovanie osobne alebo

prostredníctvom kuriéra; takéto doručerrie Poskytovatel'ovi

je možnérlýlučne r, úradných hodinách

podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne pr,ístupným spósobom.
9.3

Oznámenie, výzva^žiadost'alebo iný clokument (d'ale.i ako ,,písomnost"') zasielaný dluhe,i Zmluvnej strane
1, písorrrnej íblme podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou nár,rhu spr,ár,y z linančnej kontroIy podl'a
článku t 6 ods. 2 VZP. sa považuje pre účelyZmluvy o poskytnutí NFP za cloručenú.ak clójde do dispozície
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej y záhlaví Zmluvy o poskytntrtí NFP, a to aj v prípade, ak adresát
písomnosť neprevzal. pričom za deň doručenia písomnosti sa považr.rje cleň, v ktorý došlo k:

a)

uplynutiu úložne.i(odbetne.j) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou.

b; odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopletia prevziať písomnosť doručovanúpoštou alebo
osobným doručením.

c)

vr,átenirr písonrnosti odosielatel'ovi.

1,

prípacle vrátenia zásielky spáť (bez ohl'adu na pr,ípadnú poznámku

..adresát neznámy").
9.4

Návrh čiastkove.i správy alebo sprár,y z linančnej kontrclly na mieste v zmvsle článku l6 ods.2

Y7-,P

písomne.j fblme sa považuje pre účelyZmluv1, tl poskytnutí NFP za
cloručený v sťrlade s prar,,idlami cloručovaniir písornností upravenými 1, § 24 a 25 zákona č.7111967 Zb.
o správnoIl konaní (Správny poriaclok) l, znení neskorších pledpisov a v § 20 ods. 6 zzikona č.35712015
Z. z,. o tinančnej kontlole a zrudite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znrluvné stlany sa výsiovne
dohodli. že návlh čiastkot,ej spr,ávy, alebo nár,rh spr,ávy z tinančne.i kontroly na mieste je cloručovaný
cloporučenou zirsielkou s cloručenkou s t-ltčcnott ťrložnou(odbernolr) lehotou tri (3) kalendárne dni,

zasielaný dlrrhc.j Znrllrvne.i stratre

1,

9l12

Európsky pol'nolrospodátsky í'oncl ple lozvoj viclieka: Ilurópa investu.je do vidieck},ch oblastí
9,5

9.6

Z,ásielky doručované elektronicky buclú považované za doručenéokamihclm. kedy bucle elektronická
správa k dispozícii, prístupná v e]ektronicke.i schránke Zmluvnej stlany, ktorá je adlesátom. teda
momentom, kedy Znrluvnej strane, ktorá je odosielatel'om, príde potvrdenie o úspešnom dolučenízásielky;
ak nie je objektívne ztechnických clól,oclov možnénastaviť automatické polvldenie o úspešnom doručení
zásielky. Zmluvné strany výslovne sťrhlasia s tým, že zásielka clo:,učovaná elektronick,v bude považovaná
za dorr"rčenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stlanoll. ak druhá Zmluvná strana
neclostala automatickú iníbrmáciu o nedoručení elektlonickej spr,ávy.

Prijímatel' je zodpovedný

za riadne označenie poštovej schránky na účelypísomnej komunikácie

Zmluvných strán.
9.7

Zmluvné stfany sa zavázujú, že vzáiomná komunikácia bude prebiehat'v slovenskom jazyku.

čt Átvox

to

zÁvrnBčNe usraNovpnta

10,1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán

a nadobútla
účinnosťv súlatle s § 47a ocls.2 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po ctni jej zverejnenia
Poskytovatel'om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovatel' aj Pťijímatel'sú obaja povinnými
osobami podl'a zákona č.2|ll2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinfbrmáciám aozmene adoplnerií
niektorých zákonov (zákon o slobode iníbrmácií) v znení neskor,ších predpisov, v takom prípade ple
nadobudntrtie účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP je lozhodujúce zveťejnenie Zlnlwy o poskytnutí NFP
Poskytovatel'om. Zmluvné stfany sa clohodli, že prvé zvelejnenie Zmlwy o poskytrrutí NFP zabezpečí
Poskytovatel'. Písomné potvrdenie o zvere.inení Zmluvy o poskytnutí NFP zašle Poskytovalel'Prijímatel'ovi

1,prípade,akotoprijímatel'vsúlades§5aods, llzákonaoslobodeinformáciípožiada.Ustanol,enia

o naclobudnutí platnosti a účinnostipodl'a tohto odsekr-r sa t,ovnako vzt'ahujú aj na uz,avretie každého
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP,

10.2 Zmluva oposkytnutí NFP

sa lzatvára na dobu určitúa jej platnosť a účinnosťkonči ukončením
dotly Udržatel'nosti Projektu, s výnimkou prípadov, kedy d6jde k skoršiemu mimoriaclnemu
ukončeniu doby platnosti a účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP podl'a č1,77 YZP,

V súlacle s ustanovením čl. 7l nariadenia (EÚ) č. 130312013,Ú. v.,L 347 sa doba Udržatel'nosti Pro.iektu
stanovuje nasledovne:

Doba r"rdržatel'nosti projektu sazačínav kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom
dni, l, ktot,orn došlo k ílnančnémuukončeniu pro.jektu (tzn. uhracleniu záverečne.i ŽoP Prijímatel'ovi),
Doba Udr,žatel'nosti Projektu skončíuplynutírn piatich rokov otlo dňa finančnéhoukončenia projel<tu.

Ak

Prijímatel'nepredloží záverečnú ŽoP alebcl Poskytovatel' závercónúŽoP zamietne. posleclná priebežná

ZoP bude por,ažovaná za záyerečnú Zo? a doba udržatel'nosti plojektu sa začne počítaťod

prvého
kalendárneho dňa nasledujúceho po skončenílehoty na podanie záverečnej ŽoP stanovenej v článku 3 ocls,
3.1 . Zmluvy o poskytnutí NFP.

l0.3
.

Zmlirvu o poskytnutí NFP je možnémenit'alebo dopiňať 1en na základe vzá.iomnej dolrocly Zmluvných
strán íbrmou písomnéhoa očíslovanéhoclodatku k Zmlui,e o poskytrrutí NFP, podpísanéhoZmluvnými
stt,anami (v prípade významne.jších zmien Projektu. v prípade realizovania vel,ejného obstarávania až po
podpise Z,mluvy cl poskiltnutí NF'P). Na uzatvorenie tlodatlru k Zmluve o poskytnuti NFP neexistuje
právny nárok Žiadnej zo' Zmluvných strán. Realizovanie zmien Projektu podlieha ustanoveniam
kapitoly 5 až 7 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV.

l0.4

Prár,a apovinnosti vyplýva.júce z"o ZrnIuvy o poskytnutí
Zmluvných sh,án,

10.5

Prijímatel'r,yhlasuje, že mu rlie sťt znánre žiardr-re okolnosti. ktoré by negatívne ovplyvnilijeho oprávnenost'
alebo oprár,nenost'Plo.jektu na poskytnutie NFP v zmysle podrr-rienok. ktoré vieclli k schváleniu ŽoNFP
pre Prtljekt. Ncplavdivost' tohto vy,hlásenia Prijímatcl'a sa považLrje za podstatné polr"ršenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Priiírnatel' je poi,inný vr,átil'NFP alebo.ielro čast'v sťrlade s článkom 18VZP.

tO.ó

NFP prechádzajú aj na prál,nych

nástitpctlv

Pri.iímtrtel'vyhlasuje, že i,šetk),vyhltisenia pripojené kŽoNFP ako a.j zaslané Poskytovatel'ovi precl

poclpisom 7.mluvy tl 1loskytnlrtí N[]P súr pravc,livó a zostáva.iú ťrčinnépri uzatvolení Zmluvy tl posk;-trrr_rtí
NíP v nezmenene.i fblme. Nepravdivost'661cl l,yhláserrirr Prijímatel'a sa považuje za poclstatné poliršcnic
ZnrlLrv1, o posky,tntrtí NFP a Prijímatel'.ie povinný vr,áitiť NIrP alebo jeho čast' r, sťtlade s článkorrr 18 VZP.

l0l12

/
Durópsk1 pol'nohosptlclár'skr lbntl pre rozvo.i viclieka: Eur,ópa investuje clo l,iciiccklch oblastí

l0.7 Ak

sa akékol'vek ustantlvetrie ZmlLrr"r'o poskytnulí NFP stane neplatným a/alebo rreťrčinnýrn v dósleclku
.jeho rozporu s pr'ár,nymi pleclpisnii SR alebo právnymi aktmi EÚ. nespósobí to neplatnosť a/alebtl
neúČinnosťcelej Zmluvy o poskltnr"rtí NFP. aIe iba dotknutého ustanovenia Zmirrv1,, o poskytnutí NFp.

10.8 Zmlul'né stlany vykonali vol'bu

prárva podl'a § 262 ods. l Obchodného zákontlíkaa 1,ýslovne súhlasia. že
ich závázkový vzťah vyplýr,a.itlci zo Zmluvy o poskytnutí NFl) sa btrcie riadiť Obcho<1rrýrn zákonníkom tak.
ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na ťrr,,odnej strane.

l0,9

Zmluvné strany budú \,šetky pťípaclnéspory vzniknuté zo Zmlw7,tl 1loskytnutí NlrP. vrátane spo1.ov,o jej
platnost', výklad alebo ukončenie. r'iešit' prednostne vzá.iomným konsenzom a dohoclou; v prípacle
nedosiahnutia dohody je ktor'ákol'vek Zmluvná strana oprávnená clbr,átiť sa na miestne a vecne pr.íslušný
súd Slovenskej Lepubliky pcldl'a prár,neho poriaclku Slovenskej republiky. V pr.ípade sporu sa bu<le
postupov.rt'podl'a rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uIoženého u Poskytovatel'a.

l0,10 Zmluva o poskytnutíNFP je rll'hotovená v tt'och (3) rovnopisoch s platnost'ou originálu. pričom po uzavretí
Zmlwy oposkytnutí NFP closlane Pri]írnatel' jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovatei'. PoČe1 rovnopisov aich rozdelenie podl'a predcháclzalúcej vety tohto oclseku sa rovnako
vzťahu.ie a.j na uzavl'etie každého dodatku k Zmluve o poskytnutl NFP a clohocly o r_rkončení Zmlwy
o poskytnutí NFP.

10.1l Zmluvnéstranyberúnal'eclomie. žetátoZmluvaoposkytnLltí NFPjepoviIrnezvere.iňovaná
ustanovenia § 5a zákona o slobode iníbrmácií.

nazáklade

10.12 Zmluvné strany bel,ú na vedomie, že v prípade nezvet,ejnenia Zmlwy o poskytnutí NFP do troch (3)
mesiacov od jej uzavretia piatí v zmysle ustanovetria § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka. že k uzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.
10.

l3 Prijímatel'svojím

poclpisorn Zmlwy oposkytnutí NF-P potvldzuje, že sa riadne oboznámil asúhlasí so
VŠeobecnýmizmluvnými podmienkami, ktoré sú ako pr,íloha č. l neoddelitel'nou súčasťouZmluvy
l, sťrlade s čl. 1 odsek 1,3 te.ito Zmllsvy o poskytnutí NIrP.

l0. 14 Zml:"rvné slrany vyhlasujú, že si texl Zmluyy o poskytnutí NFP dósledne prečítali,jej obsahu a plávnym
ÚČinkom z ne.i vyplývaiúcim porozumeli, ich zm]uvné pre.iavv sú clostatočne sloboclné, jasné, určité
azrozumitel'né, nepodpísali Zmluvu o poskytnutí NFP l, núclzi ani zanápadne ner,Ýho<lných podmienok,
podpisujÍrce osoby sú oprávnené k poclpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne

podpísali.

l0.15 Neotlttelitel'nou súčast'ou Zmluvy o poskytnutí NFP sú jej prílohy:
Prílohe Č. 1

Všeobecné zmluvné podmienky (zvere.inené na vvww.apa.sk a po poclpise Zmluvy

o poskytnutí NFP na rvwrv.crz,gov.sk.;

Príloha č. 2

Predmet Aktivít pro.iektu

Príloha č, 3

Výška Oprár,nených výdal,kov

V B.atislave,iň, ....lí.,.q-i.'
Za Poskl,tol"illg|'ir,

2019
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