
u./,alvoťťni v tiijade: tlariadeniln Iuróuskeiro parlatnentu a Ra,iy {tU)r l3rr3 2gl.]. nariadcrim ruróps,..,ho
parlant.,nLir a l{ad; iLU } č. l]05, ]0 i_j" lrariadením F.lrrtip,<ghu parlamcntu a Radl t l-i ) a.

Zii|":'*SllS:i3,Vykcllávacimi a dtlegovan)mi nariadeniami Kolnisiť (E!j), řrograa*rrl,i*žl:oja vldieLa SR 2*14 -

2*V8, §ysté*om 1l]lančrr€}rg riadelťá §llrópskena,pelhohospodár"sk*lro fundu pre rozvoj l idicj<a v p]afnom
- ] zncni, S.v-stemom riadtnia Program* t"*;Ýcja vidieka §i{.20].{ - Z*.2{} Ý:'rletnr:x znení
a podťa § 2ó9 ods, 2 Cbchodného záka*ik,á",§ 20 ods, 2 zákoIla č 523'128*4,'7.,. l, l; rczp**:ovl,ch pravidlácli
,ýereinej,s§rávy a o zyxene á dcplxe:ri, r-:ieki*ryi}i žátclroýlv za*xí nsskorších pre,.lpiso.- a podl'a § 25 zakrilra
,, č,,i9?/1B } 4 Z, z.. a pdspev{u posk:,t*váncilr',z élrrópik!,ell šir*klLlráln;,:c}r,,é,lixÝestičry:ch f*:lrlol a o zlt]ene

:,írffi;§:x§:§Ťffi ff i?§::§í:áf,ť;l:i

řtlsliytt.ivxle l'

a

?rijímate l':

1,1

l.j

ZML|"Jv]\§ §TRA}IY

Pódciospodárska platobná agentú ra
sídlo: Hraničná l2,8i5 2ó Br*tislava
tČo: :o ,794 3z3
štatutám), orgán: lng. Juraj Kožuch. PhD., generá}n.v riadltel'
rozpočtová organizácia s pósobnost'ou por1l'a § 9 a lasl, zá]<cna

č.2&0l2a17 Z. z, v spojeni s § 21 z lasl. zákonz č. l?3l2}*4 Z,. z.

(d'ale.i 1en,,řcsk,vtovatel"')

Obec: §bec Svi:liea
sídlg: §vilica 282. 014 45 Svinica
tČo:oo 32416,
štatu:árn;, orgán: l;rg. ťr-rbo:-nír Ši::ko - sla.osa3 oi}.e
kontaktxé íldaje - ;e1.,'la.x/e-:nail: 05j/696 52 25l slalostaíOsvinica.sk

{ďa]ej 1en .. Prijímatel"')

t,2

iPoskytovatel'a řr§ím*tel'sa p::e účrty l*j:o Zxliuvy o poskylnutí N§}} označ;]i: d'alej spoločne aj ako
., Z m l u y n é st r* c,"--', al ebo j ed n oi l i vo,. Z x l u v n á st ra x e"' ]

Znluvné sirany sa xa z:iklarie pnávoplatnóX§ Roz§{}{inuXia o schvále*í Žiadosti o poskrl,tnxtie
Ne*ávrallébo §nančnébo príspevku {rl'alej len ,,ŽoNFř'o} vyda:lého porll':l zákon a č.29žDalr§ V,. z,

* príspevku poskytovaxorn z eur§pskych š{ruktxrálnych a invesličnýc§ íbxrigy a o zr§€§1€ a dopixení
Niektor{eh zá*onov v znellj xesklršíe§ pr*ripisor, (d'alej ako,,Zá}ion l p:,!spev}ix z §§lF"}

dr:&odli xa uzayreti te|to ZxXuvl tl poskvtxuti NF}}:

č;,Áx*x l úvor}§É us"naxoyclxlc

Zxluva o posk_::tnLrti }li:P využlva pre zvýšeni: plávnej istotl,Znlr-rvllých sirill §qi,q§_:, ;3striniej*, ii'o|é
si L:vedenó v P:,iručiie pre žiadatel'a o plskl,trlti; N§ř z Progral-nu ;lzvc.ia licliek; S;i :3 14 - 2a2'
v plalnotn znenild'alej 1el ..PRV") a v Pri::učlre pl,e plijír;atei'aN!'? z ?tV v pla:.:lonr zner:i. 1'ieto pc.ill1,
a tleflricie sa vzl'ahr_rji::ra satnollú iextovú časť Zlr,:!uv, c poskytl:Lití §!'F aj na.]r.j pr1loh_l |*r,ácl;i:jť: l::
v tela. vei'liýrn začiatcč:lýn pisn:encm).
Zmluvot_; opcsky;lLrtí N}.ir sa czil::ir-ije lá,o Zlnlilva oposkytn*1l Nl|'a.icj p:,liohy. í'rílll1,irvtje;:j
:, závere ZIlluv;-,s poskl,tttltí NF}} p:,ed poripisni Zr'tlrrvn,r-'ell strán lvoria :le,;clr:lclii,;l"r-lir súč:::'Zn,iltlv,v
l1;sk1.,t:,:utí XFP.:zn. jch l}sah.j* pr* ZtnlL:vné straly závžz::*.
§**rlde|!telolril sťrčxst'te.it* Z:rllLtv;,, o pcsky:nulí ir]lP tvc;,ia Yše§betl:í :.lxllttr,::i p*dmiexk3,, ici'ale.]
len ..VZ!}"). itorÝel xktuálxe platxi zn§,lIic je /,\ ereJllclrú n:: r.l,ell*r,lxl lit!!* ř*skyl*,"a!el'a
!}1_a:?§ v časti lr:,o.|tltor,é pldpor},: Pli.V ]C]4 - ]r]0, VZ'} bLldi: zá1,ovll: 1rri,it:llc l:,-rl,ejn;:li:l,tl

11,1lohi: i. l l Zlrlllve t]a ir;bgvol:::ll1e glq4tg!,



Európsky" pol'lohosptlciár,sky fond pre rozvoj viclieka: ELrr,ópa investu.je do vidieck,vch oblastí

čLÁNtlt< 2 pREDMET A ťIčEL zlvll.t]vy

2.1 Predmetonr ZmlLIv1,, o poskytnutí NlrP je úprava znlluvrlýclr pocimienok, práv a povinnosií Zmluvnrch
strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovatel'a Prijímatel'ovi na realizáciu Aktivit Pro_iektu, ktore sťr

predmetonr schválenej ŽoN F'P:

vidieka SR 20l4 -2a20
Európsky pol'nohospodársky Fond pre rozvoj
vidieka (EPFRV)

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základrých
služieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane
vol'rrélro času a kultúry a súvisiace.j

68 - Podpora niestneho rozvoja vo vidieckych
oblastiach

Aktivita l:
investicie súvisiace s vy,tváranírn podnlienok pre
trávenie vo|ného času vrátane príslušnej
infraštruklúry - napr. výstal,ba / rekonštrukcia l
modernizácia šporlovísk a detských ilrrisk"
amf'i:eátrov, inves:íc ie do t,ekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú /
spolkovú činnost' vrátane rekonštrukcie existLrjúcich
kultúrnych domov
22ll>RYl2al1
074KE220203
Rekonštrukcia kultťrrneho c{omu

SR, VUC: I(ošický kra_j. okres: Košice-okolie, obec:

Presné vymedzenie preclnretu Aktivít Projekttr je
v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytrrutí NF'P

REFUNDAClA
SK54 5600 0000 0004 l-í66 400l

2.2

:-)

]..1

[Jčeltlrn Zrttluvy o poskytnutí NFP je spolllfinancovanie schváleného Projektu Priiílnatel'a. uvedeného
v ods. ]. i.

Posk,vlovatel"sa zavázu|e. ženazáklade Znlluvy oposk.vtnutí NFP poskytne NFP Plijírnatel'ovi na ťrčel

uvedctt1 v otls. ],2 lohto článku Zmluvi, o poskytnutí NFP na realizáciLt Aktivit Pro.|ektu. a to spósobclrn

a v sťllarlc s ustanoveniami Zmluvy o posk1.tnutí NFP.

Prijímatel' sa zar,ázuje prijat' poskytnutý NFP a realizovat' všetky Aktivity Projektu tak, ab1, bol
dosialrnutý ciel' Projektu a aby boli Aktivi§,, Projektu zrealizované Riadne a Včas pri dotlržaní
zásad1 hospodár:tosti a primeranosti nákladrrv a pri clodržaní podnrienok stanovenÝch v Znt]tlve
o poskl,tnutí NFP.

Podlnienky,(kritériá) poskytnutia príspevku. ktoré Poskvtovatel'uviedol v prislušnej Výzve. nrtrsia
b_vt'splrrené aj počas celej doby plzrtnosti a úrčirrnosti Zmluvy,o posk___rtnutí NFP. Porušenie p!\|L[i!!ok
p§si<., tnutia príspevl<Lr podl'a prvej vet__v _ie nodstatnýrr' porl
ie por,!nrr! r,rátit'NF'P alebo jeho časť v súlade s q!ánkom l8 VZP. ak z Právn,v-clr clokunientor,. vtclaných

2.5

.)1í
- tl

l}r,r;rrt,a nr

Spollťirra rtcrrrxriý icrrtloxi

{)patrenie č./llázsy

|}orl opat ren ie č,lrl ;iz,r;v

lichénra štátne i oonroci/oontoci cle miIrimis Neuolatňuie sa

f}blastt za*:eralria {ťoli.usov:i obl*sf'
nl,irllif ná }

Císlo VÝzv;-
kód prrriektrr

Názov Proieklu
}litsto rtirlizricie Akti} ít ProjekttI

pretlmet A litivit řrojetitu

C'iel' l'roicktu Ciel'proiektrt ie uvederrý, v čas:i B5 ZoNFP
porržitÝ svstóln fi nancovania
Císlo ba*licvého účíu Prijínatcl'a vo
[orlrl:itc lBAN



§nrópsky, pol"nol-rospodárskv l'oni,i pre rozvoj vidie ka: l,;:-ópa ilvestu.}e dl vili;e ii.",clr oblastí

Poskytcvatei'om a zyer.jn;::ých na r.lebovln síclie ircsk,l,:*va{.l'a, nel,p}Ýla vo vzl'ai,:Lt k jecir:c:livý,ln
pod n.t iel kax pcslrrvtn uiia prísp*vtu i n;.' poslup,

2"{: NFP posk;;tnulÝ r, zm,vs]e Znluv,v § posk_vtnutí §lFP je avorefi} prus.r..,Clti;r; EL ir :iátneho rczpoč'.,l,
v dósled]<u čolo n,lusia byť finalčné prosiriedl<y ivoriace N§l} vy:ralože I:é:

a) v súla,de so zásadou riadlleho 1]nančllóhc hospodárenia l zm;,s}e čl. 3§ }Jariadenia eurlpskeh;
Parlatnentu a §.ady č.966i2{}121ťl. v. El', l ]98).

b) hospodárne. efélrtivxe, *čixxe a :ičeine.
c) v súlade s oslalnýNi pra,.,idlani rozpočtovéic hospodá;:enia s verljn;':ni prcstriedkanii

q,plývajúci*iz § i9 zákonač.5Ti2aa4 Z, z" orozpočtovýcl plavidlách velcjnej sp:,;!v3; a o zmene
a doplnení niekto;:ýcir zákoncv v znení neskorších predpisov {d'atej 1en ""zái<on o :czpočtovÝch
pravidlácb verejnej správ;,"').

Poskytovate1'.je oprávnený prijať osobirné pravidlá a pos'upy na preverovanie spln*r:ia podxienok podl'a
písm, a) až c) tohto odseku Zmluvy o poskylnui{ NFP vo vzťa§u k výrlavkom v ránri Plljeirtu a vč]eniť
ich do jednctiivých úkonov, ktoré Poskytovate ]' v},kanáva r, súyis]osti s Pro.jek:;;n od aadobudrru:ia
účinnosti Zll1uvy o pos}<ytnLrti NFP (napríklad v súvislgsai s liontrolou Yerejného obstarávania. s kon{ro]ou
Žiadosti o plalbu (d'aiej lex ,,Ža?"} vl,ircnávanoii lcrlno* adni:ristratívnej iinančllej kol:trol1,), ako aj

v rárnci výkonu ine_j kontroly, až da skoni,enia ilob,r, Uorzaiel'ností Plojel<tu,

2,.9

2.7

2.8

2. 1{)

iI

Ak Prtjímatel' poruší zásadu aiebo pravidlá podl'a ocisell 2,§ písr:r. a) až e} 
'01lto 

člán](u Zxluvy
o poskytnutí NFP, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v sťliede s čl. 1 8 YZP,

Pr:ijinatc1'_je povinný zdsžať sa vy1<o:ralria alrélroi<o]'ve]< úkonr:, vráa:ne vsaupu d* závázkcvo - právneho
vzt'alrr,t s areťcu osobou, kto:ýn b;, ioš}o k porušeniu č]ánku l07 Z;nluvr o fungr_r,'lní tI., v súvislosti
s Projeklon s oiri'ado:l naskutočnosl', žc po:tytnulý Nlř jeprispevkox,: z vere"]nýc§ zC;,ojov, l výniill<or_r
prípadov, kiie zasiabla Vl,ššia tloc aiebo milxoriacine okc]ncsti.

Posklrtovaiel'sa zavázr-{e využívať dokumen:y sílvisiace s pledilženýn-l §rojektorx vÝlLlrine oprávlenýni
osobami zapo_ienýni najmá do p.§ces! regi§lrá;ie . hodnote;:ia, riadenia, l:,.t;niil:,lvania a i<o:rtroly }}:ojektLl

a ich zmlur,ný,rrri pa*nermiposk;,tu_jťrcimi pcladelisió služb;,, l<tcr| sťt viazaci závázko:t mičanlivcgli. čii,l
n]e sú dotknuté osobitné predpis;l týi<ajúce sa poskylovan]a iníbr*:jrcií pcvixý,:ili csgbaffii"

NFP nelnoŽno poslytnút'Prijinate!'ovi, ktorý l,:.lá povinnr;sl'zaplscvat'sa r,ic r,;3i:lra palt.le.ov verejr-,:ého

se}<tora podl'a záko;la č. 315l2l}16 Z. z. o legistri paÉne.§v verejnéhc sek'.}ra 3 o zmrle a dopilení
niel<torých zál<onov a ku dňu podpisu tejto znilvy o posiil"tn*ti Nip nje _ie zapísarý vregistri partn9lov
ve.9jnéilo §el(aora. Túto skutačnosť over;je Fosirylovate!' na lr§i r§gllv,,;klry_vl "

č:,Áruox 3 ?ER§.{*x ng,allzÁcrn *.xc.l§xTU

PlNírna:el'sa zavázu}e poCať záverečnú ŽoP najnesliór clo šlvroe§ {4} rokov odo r!:-la Na§c§uelnn1ia
ílčinnosti Zmlxvy c posiivlnutí N§P.

-tr'eyxíx porlania záverečnej Ž*P pcdl'a orlseku 3.] tohto iján!r; ZlalLlv;, o poskytlxtí l.il.? je lionečaý
a nie .}* l:,:ožló }o rller-:iť ar] dodalkclr: k Zmluvt o plskytnirtí N! P,

člÁNox ., yÝšKÁ §§,,

Poskytlvlt*l" a kijíinale)' sa dohoclii na leljedovllllln:

Celková vý§lia Opráv*en;ýe lr výrlavliov x* rexiiz§eix áktivít řrojelitx je:
79 ž§§,07 § l,,i &, {slovcx : sede mdesixtdeviit'f isied,- es!*šest'desiatšest' eN ;, N

sedex eurocentcy}

§}osk3,i*vatei'sa zxvázuje pos&.ytxí:t' }}riji;xxtel'ovli §i §}} :lrerixálxe v sxx;c:
79 ž66,ů? §1,1ř{, 1sllr*xr: sedexl§ssixtdevát'tisildlrslcšest'*l*rla{§*sl'eur a
serleNl exl"ťee;:icy}

3.1

_, ..a.

i.}

1l

'_ 

j

l,,
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Európskv polirohospodá:sky- tbnd pre rozvo.i viclieka: Európa investuje do vidieckyclr oblastí

čo predstavu.je l00% z celkclvých Oprávnených výdavkov na realizáoiu Aktivít Projektu.
z toho
prostriedky EPFRV: 59 449,55 l-.UR
prostriedky Šn sR: l9 8 l6,52 EUR
Týmto ustanovením nie je dotkrr:rté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu
(napr. certifikačný orgán) vykonat' finančnú opravu.

Uplatnitel'ná nriera NFP z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Sloverrskej repub|iky (d'alej len ..Šn Sn,';;e:

r Menej rozvinuté regióny (mirno Bratislavského kraja): EPFRV 75%, ŠR SR 257o,
r Ostatné regióny (Bratislavský kaj): EPFRV 53 %, ŠR SR 479'0.

4.3 Výška Oprávnených výdavkov na jeden projektje:

4.4 Za Oprávnenó výdavliy, na realizáciu Aktivít Projektu sú považované výdavky po poslednej
korekcii, vykonanej zamestnancom Poskytovatel'a, uvedené v ŽoNFP * tabul'ka č. l, ktorá tvorí
ako príIoha č. 3 neoddelitel'rrú súčast'tejto Zmluvy o poskytnrrtí |{FP. Oprávnené vÝdavk;, móžu
vzniknút' najskór dňom cloručenia ŽoNFP, pričom verejné obstarávanie mohlo byt'začaté najskór
díz 01.12.2B14.

Za Oprávnené l,ýdavliy na rezlizáciu Aktivít Projektu sú považované aj všeobecaé výdavkv na
prípravnó práce vyxaložené pred prerliožením ŽoNFP Poskytovalel'ovi a súvisiace s výstavbou,
rekonštrukciou a modertliz/rciou nehnutel'ného majetku, uvedené v rámci Oprávnených výdavkov
podl'a odseka 4.3 tohto čllrnku Zmluvy, pri ktorý,ch verejné obstarávanie bolo začaíé najskdr dňa
01.t2.20l4 a to v max. vý,ške 5 aÁ zoprávnenj,ch výdavkov. Pod všeotlecnými vý,davkami na
prípravné práce sa rozunrejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom
a konzultantonr súvisiacc s !,},pracovaním projektovej dokumentácie (max. .l o/o) a výdavk_v. za
stavebný dozor (rnax. l %r).

Za Orrráynené vi,davky sa r, žiaclnonr prípade netludúr por.,ažclvat'r,Ýdavky:
a) uvedeló vo Výzle aktl ;eoprávnené výdavk1,;
b) vzniknltó na zákl;rde olrstar/tvaniz 1ovrlroy, stavebných prác a slrržietl, ktoró netrolo vykonanó

v súlade so zákonom č. 25i2006 Z. z. resp. zákonom č. 3.1J/20l5 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplneni rriektorÝch zákrrnov v znení neskrlrších preclpisov (d'alej len .,zákott
o VO"), Prírtrčktrtt prc l'rijínralcl'a NFP zPRV, príslušným L]smernením Poskytovatel'a
k clbst:rrávaniu tot,ilrOv" stavebných prác a služieb, zverejnenÝm tra rvebo1,orn sídle
Posk_vtovatel'a tlrrr,lrlla,§k (d':rlej aktr .,Usnlerrrt,trie Ptlskvtovrrtel'a") - ak boltt obstzrrávanie

4l I1

4._;

Aktivita zameranie Min. a xar. výška OV
na Projekt (v EUR)

I

investície súvisiace s v.vaváraníln podmienok pre lrávenie vol'ného
času vrátane príslušnej inlraštruktúr_v - napl. výstavba / rekolštrukcia
rnodernizácia šporlovísk a detských ihrísk. anlfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyLržívanýc} ob.jektov v obci píe kol:lunitnťr l spolkovú
č i nno st' vrátane rekonštrukcie ex i st u i úcic h l<uliúrnyc lr donrov

Mir:.: l0 000
Max.: l50 000

),
investície zamerané na zriade;rie nový,clr, prístavba, prestavba. rekonštrukcia
a rnodernizácia eristuiúcich domov smútku vrátane ich o]iolia

Mil.: t0 000
Max.: l20 000

J,

investície súvisiace so zvyšovaníln kvality života obyvatel'ov - investície
spojené s odstraňovanírrr maiýclr tzv. divokých skládok odpadov resp,
opusteného odoadu

Mir:.: l0 000
Max.: 50 000

_1.

investície súvisiace s vytváraním podmienol< pre rozvoj podnikania -
rekonštrukcie nevyužívanÝ,cb objelitov v obci pre poclnikatel'skú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržlíc ple podporu predaja miestnych produktov a
ood.

Mil,: l0 000
Max.: 200 000

_).
SpoJen},ml S uspor9u
služieb

investície do využívania OZE vrátane investícií
9lglg1e l§Lq](o sq99!!' investícij do miestn),ch

Mil-: l0 000
Max.: l00 000

{-l.

investície sťtvisiace so zvýšenínl bezpečnosti a prevencie proti vandaliztnu
na velejn_v'ch priestoroch (rnoritáž kan-rerových systélnov a inýclr bezpeč-
nostttý,c}r prvkov) a irlvestície súvisiace so zvý,šenírn bezpečnosti t. j. nákup
prídavných zariadení na komrrnálnu 1echniku na čistenie, údržbu ze]ene
a zirnnú irdržbLr ciesti'tniestn_vch korlunikácií a chodrríkov (nra|é zariadenia)

Min.: l0 000
Mar.: l00 000

.1.6



.1.8

4.7

E,u:,ópsk1, pll'lchr:spoclársky lbnd p:,t rozvoj virliej<e: l,.:;lopa ilr;*stuie dl l,i,:1ir:ckl,ch oblas;i

tovar*:', stevei}lrýeh prác a sl*žielr realizovaxé iukoxčené} ;.:tr* por}pisx Zrnli;vy l posk3,{nNii
\i L-D,

c} vz*ikn*té rra základe obsi*ráyania t*lxl,Ev, stavebxýl:lr ;,;ráe a slnžieb, klr:ré ne}glo vvko*ané
y síllatle §s ?ál{O!,§!,§ o V§, §ystérnox riadenia r'§{v §r1 ž8l4 - 2§ž§ v plat:::om znení,
príslxŠnýni Usxe lxe xírn Pssk},,rovatel'a k obslayávan;§ toveřsv, stavebnýe li práe a služieb,
zver€jneným í!§ we':}sv§r§ sidle PosLytovatel'a }!§§.r}§*§& {c!'alej a&o,,Usxernen!e
Poskytovatel'a") - ali bo§o o}:staráyanie {ovaí{lyj sixvebnýc§ pr;i* a slxžieb realizova:lé
(ukorrčcnó)po podpise Zmlury o poskrírrurí \FP;

{t) y r§zp§íe s princípmi konl]ikttl záuj:nov podl'a § .§6 Zá}icna o prís;;*vku z R§lF a §;sl§:nox:
riadenia PRV §R 201.1 - 2?ž§ v platxorn zNeli;

e) v rozpor§ so zásirdami hospodárnosti, eí'ektív§osll a ílčinnosti pori!'a čl. 38 na:"iailenia
európskeho řarlamen{u a &arly č. 9§6/:812 {Ú. v, §Ú, L 298);

í) vynaložené preri podaním ŽoNFP na PPÁ {v torxto prípade sx eelý proj*k1 považxje za
neoprárn**ý) s výnixkou zaČatia přOce§u obstaráy*nia toyařor, slxžieb a p:"ác, ktoró je pre
Vyzvy nx predkiadanie Zo§FP z P&V vyhlásené v rglix 20l5 a ž8tr§ oprávnené od *1.:2,2Er4
a lšeobecxých výdavkov na prípravné práce, uvede:ryell v od§ek* ó.§ tohto článka Zxlur,y;

c) yzliknuté ako všeobeené výdavky xx prípravnó práce síivisiare s výsiavbox, relir::lštrukciorr
a x*delrrizáeir';x neknutei'ného rnajetku pcdl'a odsekx 4,§ tch!* článku Z*l*v.v, ktoré
prcsahujr1 s*:xx § {X z 81rrávrrenýclr vy*avko1,; zo r šeobecnýcit v;fclavkov na prípravxé práre
pod|'a tohto itstalovexia ge§gdý pqvpip":q§§l:! Ou:a}§e,§é yýda,.'k: ani výdavky na pr:p}x|ky
architekto:x, prc.iektaxtl::r, inŽinierom a kolzxltantom sliyisi:rce § vypra§§vaííx projeiitcvcj
dr;kumextáeie presahujrite 4 "Á zEprávnenýe& výdavkov a výrlavky z3 §rav.bný dozor
presab*júee I oÁ z {3právnenýc§ výdavkov;

h} yzliknuté z titulu *rokov z dlžlýelr s{im;
i) vzxikauté z tituln liúpv nezxslal ané§o a zastaya*§iis p§zenk.,;
j} z titulu §ll§ s výni:xkorr pripadov, ketly Nie je vyrnáhatel'ná pcdl':l vxťrtroštátnyt§ prár,nyc}r

predpisov o §P}i. V rámci uplatnenia }F{-l ako oprávxeného výdavkx .ie na rvetrovolx sídle
zverejnené §sxerne:lie PPA č, ll2l}l§ i§§p.llyy,l,tx,i§}3,§§ ).

Poskytovaletr'posk3.,tuje i{F? Priiírratetr'ovi výlučire:, súvis]osai s rea]izáeicrr_r,{]rlivít Projektu za spinenia
podmienck stanovených :

a) Znlluvou c posk;,tnutí NFP,
b) všeobecne z,áváznými právnyni preripismi SR.
c) priarlo aplil<ovatel'nýnii (nla.júcimi pria;l:-r účillos:') plávr:y*:i prerip;sni g akal-ri 9urópskej iinie

zvercjncn1 mi , L':aC:ltn r.estniktr LU:
d) Sysiélnorl riadenia Pl{V, Systémom íjnanč*ého riadenia EPaRV a dokumera1-li vldanými na ich

záklacle v piatno:;r znení, alc boli zverejnené (Prir"i"ička pre žiacialel'a o posklal§t;e 'l§§ř z PR.Y,
?rílučka pre pri]imatei'a NF'P z PRV - zverejnené na webovom síri}e lr_l3;pg5! ),

e) schválelým PRY^ príslušnou sc§én:c; pomoci" Výzvou ajej priioial:,li. vrátane podirladov ple
vypracovanie a precL ladanie ŽoNF P, aii ro]i lieto porilrlad:,; zrlerejner,:é.

i(onečná výška §lP. ktorý blCe vypiatený Pri.j irlatelovi. sa tt],či rra základe si(uio.iie vylaloženýc}-r"
odóvorinených a riaCne preukáza:-:ých výdavkov na reaiizácir.l Al<.tivit Projektu v sll]ade s p:ire íp;:li
hospodárnosti, eí-ektiv;,lcs:i" irčinnosli a írčelnls'i ic§ vynaloželia zo stran_v P:ij:xatel'a. Celkov::{ r,ýška
§§P uved*xá v gds:l*r .n.t Zmlyvy o p*skytnr:!i NFř nesxie byť' pre!i.::;:čen:i e nesmie sa
clodalgčxe zvlš*yxt' fornrou dorlai},ix li Zmluye o p*slr3,tnutí §§P. V prípade ravýšenla skrrtoč:-re
v;;naložer:ýclr výrlaylg,- :úr,isiacj;i-: s Alr;ivitami Projelltl opl,1ti výšlic s;lvá]enéh* NFF :"rledenáll
r,, odseku.!. l Zrllr_rvl, r po:l<,vtnutí §]FP, znáša talrdil plekročenie vydaviiry vÝ1:_:čle l\,ijír:ia:el'n: l]:rJnr
nálrlad;,.

Ak st,:":icčre v,vna:§že§ó Opráv::xó výdavli_v na realizáciu Ak'ivit l}:rjel<tr: po _jelll :,:iiollče:lt sú nižšie
ako čiastka .tvede.á v p:,íiolre č. j Znl]uvv o posi<l,tr:::ií ltFP (la};l'ka Opr,ávlit::ýcI vlrl:vlral,).
i}oskrtovatel' je oprávl:tni bez rtz;,ilvorenia doCatliu k Znri:,lve ; posl<"vtn;lí Xlř znižit'vypl;rc,l::ý }l§i}
orozr]]ei nlelui schviilenl;uvýškoLr NFPuvedel.cu!gCsel(uJ,]ZnlIuvr.,crposl,"|:iLltíNř-Pavýšlio;\§l}
vypočllalého zrl slitrtočne y_l,nalcžellých {)právnr:-:ých výdal'lcv, Ak Polk_vtr;:,:l:_e l' r, ránlci
splacovávania závelein., 7r,I' l ,,, zl z c.,;,lcicv tla st:,ale I}lijíl:-ralel'e nil .]t t'rožne \F'l} l:plaiit'Co
l;,§l,i;, rrver'it:l*.j v odstlLl 1,i Zrnlr"lv,r,o pcskyirlt| §lP..je opl,;vnenÝ l<l,á:]t'§l:i} bez uzavret]a .,,,,i-ii.",,
k Zlri;l* r poslrl,tlutí N l]P,

Prijímatel' sa zaváziiie v prípiicle použi|ia sy-stómu zálohovej platbl, porržiť Ni]P výiLrčne na irhradu
Oprávnených vý,davkov na rcalizáciLr Aktivía Plojektu aza splnenia podnienok stal-rovených Zmluvou

4.9
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t.urópsky pol'nohospoclársky lbnd pre rozvclj viclieka: Európa investLrie do vidiecky,ch oblastí

tl poskytnutí NFP a v Právrr.vch predpisoch, aktoch a]ebo dokumentoch uveclenÝch v oclsel<u 4.7 pis:n. c)
až e) tohto článi<r"r Ztnluvy o poskyhutí Nl,P.

Prijírnatel' sazavžzaje" že nebude požadovat'a prehlasuje že nepožadoval dotáciu, príspevok. granl alebo
inú fbrmu pomocí na realizáciu Aktivít Projektu. na ktorú je poskytovaný NFP vzInysle tejto Znrluv1,
o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spoluíinacovanie tých istých
výdavkov zo zclro"jov kapitoly Ministerstva pódohospodárstva a rozvo.ja v;dieka SR, iných rozpočtových
kapitol štátneho rozpočttt, štátnych iondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EU. Prijímatel' j.e
povinný clodržať pravidlá týkajúce sazákazu kutnulácie NFP uvedené vo Výzve a v právnych akroch EU,
V prípade porrršenia uvedených povi:rností je Poskytovateť opr,ávnený žiadať od Prijínratel'a vrá'enie
NFP alebo jeho častia Prijímatel' je povinný vrátiťNlP alebo jelro časť v súlade s článkom 18 VZP,

Prijínratel' berie na vedornie, že NFP. a to aj každájeho čast'_je finančným prostriedkorn vl,piateným zo
štátneho rozpočtu. Na l<ontrolu použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií
za porušenie finančnej disciplín;, sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskýnutí NFP, v právnych
predpisoclrSRavprávnychaktochEÚ(najmavZákoneopríspevkuzeŠtr',vzákoneorozpočtovýclr
pravidlách, v zákotre o finančnej koltrole a audite). Prijímatel'sa súčasne zavázvye počas dob;, platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnu:i NFP dodržiavať všetky predpisy a P:ávne dokumenty, uvedené
v odseku 4.7 tohto článku Zmluvy o posk;ltlrutí NFP.

Znlluvnó strany sa dohodli, že Poskýovatel' nróže pozastavilo vyplatenie ŽoP, ak zistí neplrienie
povinností Prijímatel'a, ak sa vysky:le potreba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo
strany Prijímatel'a. zaevidovanej a llevysporiadanej nezrovnalosti v rámci EPFRV aEPZF.

ŽoP sa zamietre" ak Prijínratel'alebo jeho zástupca zabráal vykonaniu konaro]y na mieste, s vý,nirrikor.r

pripadov Vyšše_i ::loci alebo rnirr:oriadnych okolností (č1. 59 ods. 7 nariadenia €Ú) č. 1306i20l3, Ú. v.,
L 347),

Poskytovatel' nevyplalí NFP ani neuzatvorí dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP v prospech Prijirlatel'a,
ak sa zistí, že umelo vytvoril podmienky požadované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, klorá nie
je v sťrlacle s cielini právnych predpisov v oblasti poi'nolrospodárstva (čl. ó0 nariadelia (EUt
č.1306l2a l3, U. v., L317).

NFP (ŽoP) sa zamietne alebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené kr;rériá oprávnetrosti a závázky
Prijínratel'a stalovené Znlluvou o poskytnutí NFP.

Poskytovatel'preskúma ŽoP, ktorá nu bola doručená od Prijínratel'a, astanoví sunry NFP. ktoré sú
oprávnetré na vyplaienie. Poskytovatel' saanoví:
a) sulnu. ktorá sa rná vyplatit' Prij írnatel'o vi rla záklaóe ŽaP .

b) sulnu. ktorá sa rná vy.,platiť Prijirnatel'ovi po preskúnaní oprávnenosti výdavkov r, ŽoP.
Ak sunra stanovená podl'a písrnena a) prevýši sun-tu stanoverrú podl'a pisrnena b) o viac ako l0 o,,o,

administratívna sankcia sa uplatní na slllnu stanoven* podl'a písrrrena b). Výška sanl<cie predstavuje
rozdiel tnedzi. uvedenýnri dvonla sumatni, no nesnrie prekročiť úplné odňatie NIrP (čl. 63 ods. l

:rat,iadenia (F]tJ) č. 809i20 l4,U.v., L 227).

Poskytovate:" je oprávnený kon,rolovať úda.je uvedené v ŽoP aj na zák|acie údajov alebo obciodných
dokulnentov. kto:é rna.jú u seba tretie strarry (čl. 5 l ocls. 2 nariaderria (EÚ) č. 809.20l4,Ú.v.. L 227},

čt ÁNox s účEr pRI;íMATELA

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NF P Prijínratel'ovi bezhotr.lvostne na Pliiínratel'otn stanovený

bankor,1, účet. vedený v EUR. uvedený v odseku 2. l Zmluvy o poskytnutí NFP.
Prijírnatel'sa zar,ázuie udržiavat'účet uvedenÝ v ociseku ).1 Zmluvy o posk_vtnutí NFI) otl,orený až clo
pripisarria zár,erečnej platby, na Projekt.

Prijílnatel' .jc oprávncný realizovat' úhrady, Oprávnenýclr vÝdavl<ov aj z iných ťrčtov otvoretrýc1,1

Plijíniatel'olrr pli clorlržarií pclclrrrienl<y existcncic.iedného účtr"r na príier,:,l prostriecl1,ov Nljl', Y príparlc

trhrad v itie,i rncnc ako v EUR. lnóže bvt'tentcl účetl'ťtčtl,vedenýlé v cttdzej tllene.

Pliiírnatel'.ic oprávrtcrrÝ otvorit'v kotlert't-tt,.i banke osobjt:,tý účet pre Pro_iekt,
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5.5 V prípacle využitia svsténru í''inancovania
je Nt,P posl<ytnutý systótnonr zálohovej
:-:eúročený.

člÁNox o

reíundácia sú výnosy na účte/účtoch príjrnoni Prijímatel'a. Ak
platby, účet LLvedený v ods. 2.1 Zinlr":vy o pcrslrl,tnutí N9P "ie

PLATBY PRIJÍMATELOVl

6. l Prijínatel'.je oprávnený na zálrlacle Zmluvy oposkytnutí NFP predl<lacltť na Projekt jednu ŽoP za
kalendárny rok, Vprípade í'inancovar-:ia projektLr systémom zálohove.j platb;,,móže prijírrratel'podat"
v rámcijedného kalendárnelro roka aj viac Žo? za podnrieak .:,. že v ráncijedného kalenclárncho roka bude
podarta aj záverečná ŽoP.

6.2 Prijímatel' predklaclá kompletnú Žo? na predpísa:rom Jlačive zverejnelom na lvebovom sídle
Poskl,tovatel'a_(www.apa.sk) doporučenou poštott na adresu: Póciohospodárska platobrrá agenlťrra, Odbor
altorizácie podpór, Hlaničná l2, Bl5 26 Bratis|ava alebo osobrle v podatel':ri la hore uvedenej adrese. Za
dálurn dorllče nia Ža? sa považu.je:

v prípade osobného dot,učenia deň je.j fyzickóho doručenia v písorr,:lej lorrne do podatel'ne
Poskytovatel'a na PPA. pričom záverečná ŽoP musí b"v-t' doručerrá najneskór v poslední, deň,
stanovený,na podarrie Zo? v Zmluve o poskytnuaí NFP, do konca úr"adných lrociín;
v prípade zas]ania poštou alebo kuriérom deň odovzdania clokurnentácie ŽaP na takúto preplavu.
pričorn závercčná ŽoP musí byt' podaná na poštovú prepravu najneskór v posiednÝ cleň,
stanovený na podanie Žo? v Zmluve o posl<ytnuti NFP (rozho<1ujirca je pečiatka pošty/kuriéra
na obálke, v ktorej saŽoP doručuje),

6,3 Neorlclelitel'nou súčast'ou ŽoP sú prílohy uvedené v zozrrame príloh k ŽoP. kto{ je pre kažcié opatrenie
zverejnený na webovom sídle Poskytovatel'a (wwrv.apa.sk) ako a_i prílohy, ktoré ako neoddelitel'lll súčasť
ZoP navyše oproti zoznamu príloh k ZoP definuj e Zznluva o poskytnutí NFP, Priloh;- vrátane írč:ovných
dokladov predkladá ?rijímatel'v čitatel'nej kópii, alt nie je inak poveclané v zoznarre príloh k ŽoP. Úladne
neosvedčené kópie všetkých príloh ŽoP mLrsia súhlasiť s originálmi. ktolé sťr v držbe Prijixatel'a
a v prípade ťrčtovných dokladov sú rladne zaznumenané účtovnýrn zápisom v účtovníctve Prijímatel'a
vzmysle s§ l0 ods, 1zákonač.431l2aa2Z.z.o účtovníctve vznení neskorších predpistlv, čo Prijírnatel'
potvrdí v čestnom vy}:|ásení, ktoré je súčasťou ŽoP. Originál;, a íbtokópie účtovných dokladov sťr na
viditel'nonl mieste (napr. pravý horrrý roh prvej strany clokladu) označené : ..Filancované z prostriedkov
EPFRV 20l4 -2020'". Výšku finančných prostriedkov z verejných zdroiov, o kaoré prijírnatel' žtadz,- ŽoP,
zaokrúhli nadol na najbližší eurocent.

6.4 Výšlia záverečnej platby ŽoP nesmie byt'menej ako l5 7o zvýšliy NFP a prcdchátlzajírce platby
nesmú prevýšit' 85 oÁ z výšky NFP. V prípade jertnej Ža? je uvetlená poclmienka bezprerimetná. Ak
Prijímatel'predloží len jednrr ŽoP, považuie sa táto záraveí aj za záverečnú.

6.5 Prostriedk;- EPFRV a štátneho rozpočtu na spolulinancovanie sa v,v"plácajú v ponlere stanoyenom na
Projekt na základe Oprávnených výdavkov zo strany Prijinatel'a.

6.6 Nárok Prijínlaiel'a la vyplatenie príslušnej platby ŽoP vzliká len v rozsahu, v akoln Posk;,tovatel'
rozhodne tl oprávnenosti výdavkov Projektu,

6.1 Každá platba Pliiír-r'a:el'ovi z prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočttr na spolrri'inancovarrie.ie realizovaná
rnarinrálne do výšk,r, súčttr ponrerlr finančných prostriedkov EPFRV a šlátneho rozpočtr_r schváleného na
Projekt.

6.8 Výška N F'P vy,plácaného Prijínrale|'ovi sa zaokrťrlrl'uie nadol na najbližší cent. Výška akélioliol'vek zníženia
NFP sa zaokrúh|'uje nahor rra najbližší cent.

6.9 Posliyttlvatel' realizLrje jeclrrotlivé platb;- ŽoP výlučrre bezl-rotovostnotr íbrtlrou.

6. l0 Pliiíniatel".je povinnÝ realizovat'finar-rčnó opelácie týlia.iúce sa realizácie A]<tivít Pro.jektu yÝlrrčne
§ezhtrtol,tlsttrou formou. Hotclvostné platb;; sú prípustné, iba ak tali bolr. stanoveriei vo vl,zvc a iba
l, plipatlc obslarávania. ktot,é bolo r-rkončené v clobe pred cláttrI,tlotn podpísania Zrnltrr,} 0 posl(ytliut' NFP,

6.1 l V sirlacle s č|ánkonl 7 VZP sa Prijímatel' riadi ustatroveniatrri platrrými pre príslušlr{ srsténr
finirnctlrltttiit uledeny'r člírnku 2 ods.2.t Znrlulv o poslt;,trrutí NFP, Ostaalé ilstallovenia l'lálkir 7 \'./í]
sa neptlLržiiú

a)

b)
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6.12 Prijirna:el'sa zavázuje predložiť k záverečnej ŽoP elektronickťr fototlokumentáciu predmetu Projektu
podl'a vlastného uváženia, ktorá pozostáva z minirnálne troch (3) lotografií predtnelu Pro.jel<tu a súčasne
z minirnálne troch (3) fotograíií pleultazLljťrcicli plnenie iníbrnačných a propagačnýclt povixostí
uvedených včl. l2 VZP. Prijímatel'vyslovuje súblas svl,užitím fojodokumentácie na propagáciu
PRV Poskytovatel'om, riadiacim orgánorn, Národnou siet'ou rozvoja vidieka SR.

člÁlqor 7 špnclFlcKÉ povlNNosTl pRIJíMATELA

lnvestície v rán'ci tohto Pro.iektu br"rdú považované za Oprávnené výdavky. ak sa vykona_irl v súlacle
s plánmi lozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základl:ých služieb a sú konzisterrlné s akoukol'vek
prísltršnou stralégioLr trriestneho rozvo,ia, príp. sa opierajú o Miestlu Agendu 2l. resp.. íné plán,v
a rozvo.iové dokulnent_v.

Neurriožňuje sa utnelé rozdel'ovanie projekttr na eaapy, t. j. každý samostatný projekt musí byt'po ukončeni
reaiizácie funl<črrý, životaschopný a pod.

Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní sa vzťahuje na všetky výdavky okrem
všeobecnýql'l výdavkov rla pr,ípt,avné práce sLrvisiace s vÝstavbou, :ekonštrukciou a rnodernizáciou
nehnute|'ného majetku v rámci Oprávnenýclr Aktivít Projektu, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté
najskór dňa 0l . 12.201'4 a .o v max. výške 5 o/o z oprávnených výdavkov, Pod výdavkami na prípravné
práce sa lozume.iú výdavky na poplatky architektonr, projektantom. inžinierom a konzultantom sťtvisiace
s v).,pracovanínl projektovej dok:lmentácie (max. 4 oh) avy"davky za stavebný dozol (max. l "/o). Výdavky
na prípravné práce mohli byť vyna|ožené aj pred predloženim ŽoNFP Poskytovatel'ovi.

PrijímateI' sa zaváz,vje dod:,žať Ciel' Pro.je|<tu pocil'a čl. 2 ods. 2, I tejto Zmltrvy o poskytnutí NFP.

Začatie realizácie Aktivít Projektrr pred uzatvorením Znrluvy o posl<yťnutí NFP je Prijímate l' povinrrý
oznárnit' prostredníctvonl písonnél,to oznámelia adresovaného Poskyaovatei'ovi na predpísanorn tlačive
(vid' príloha č. l PrirLlčky pre prijímatel'a NIrP z PRV) v lehote do siedmich (7) dní od účinnosti tejto
Znrluvy o poskytnutí NFP. V pr,ípade, ak Prijírnatel'začal s realizáciotr Aktivít Pro.jektu až po uzatvorení
Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinný tťrto skutočnosť oznámit' Poskyiovatel'ovi v lehote do siedrnich (7)
dni trd začatia reaIizácie Akaivít ProjektLt prostredníclvom píso:r,:ného oználnenia adresovaného
Poskytovatel'ovi na predpísanorn tlačive (vid' príloha č. l Príručk;,,, pre p:ijímatel'a NFP z PRV).

Vyplaterrie poslednej (záverečnej) ŽoP la zálilade čl. ó tejto Zmluvy o poskytnutí NFP brrde
podmienené registráciorr Projektu do Nár,odnei siete rozvoia vidieka SR. Proces registrácie
projektov prebieha online na webovom sídle wrvw.n§ry§k, kde súr zvere.jnenó i podrobné podmicnky
registrácie.

Neplnenie povinností Prijínratel'a r-rvedených v to:.lo článkLr sa považuie za porušenie Zmluvy
o posliytnutí NFP podstatnýr:l spósotlom.

Usíanovenia článkov 7C) a 7D) VZP sa prc výzvu č. l4/PI{V/20l5 xepoužijír. lJstanovenia člárrku 9
VZP týkajúce sa zabezpečeaia pohl'adávk1,, ?oslivtovatel'a zo Zmluvy, o posk.1--tlatí NFP sa pre
uvcdenú vÝzvu potlžijú iba v prípacle využitia svstému zálohovej platby.

čt ÁNox 8 oSoBtTNÉ DoJEDNANIA

8.1 Zmluvné strany sa dohodli. že Posk,,,tovatel'nebude povinný poskytovat'plnenie podl'a Zmluvy
o poskytnutí NFP dovteci;,, kým rnu Prijírnatel' neprerrkáže spósolrorn požadovanýrn Poskytovatel'otn.
splnenie všetkÝch lrasledovnýcl skLrtočností:

a) Vznik platného zatrezpečenia pohl'adávkv (aj budúcej) Posliytovatel'a voči Prijínratel'ovi, ktorá
by mu llohla vzniknťtt'zo ZrlllLrvy o posk1,,tnutí NFP. v súlade s ustanoveniami kapitol;r 3 Príručk,,-,

p:,e pri.jínlatel'a NFP z [)RV a článku 9 VZP.

b) Zrealizovanie verejného obstarál,artia podl'a zákona o VO alebo obstarávania tovat,ov. s]r_ržieb

a stavcbných prác porli'a pclr-ltttienok Lrrčelýclr Posl<;,,:rrvate}^orn a stanovet'lých v Právnvcli
dokttrnetttocil. lnetodick(,c[r usIttertrettiach vvdaliÝe h Posli.l tovatcl'otn v, pr,ípadoch. al< sa na
obstarávanie lovalov, slLržicb a stavebn3lgh prác nevzl'alrLrje, zákon o VO^ pričorl Prijínratel'
tvsltlvette sťrhlasí s tí,rl.. že bLrcle postr-rpol,a!' spósobolll slan()vellÝnl zákonorn o VO. inýrrti

7.2

7.3
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8,:

E.3

E.4

9,1

o1

9.3

Errrópsky pol'nohcspodársly lcnd pl,e rozvoj rirlie!ra: ELr;,lp;: ir:vtstL:i* do vir{jerkych obias:í

irpiatlitel'nýnli záklrni a ř;,ávn;-n:i dokumcn'l:rj. ktoré la jeio vykona:-:ie ::'lóže v,.,,,daí

Poskytovalei'.

c) řcistexie pokrývajúce p;is:erie majeiku obstaranéhg a]ei:c zhoc1lo'eného v sťrvisiosti
s §.ealizácior_r Al ivi: řro_ieirtl:. krory je zahrnuíý ,- Žol'. ako aj poislclie rrrajetku, ktorý;e zálolon
v zllysle platnélrc záložnéhc práva v prospec}: Poskytovate l'a, a 19 za pod;r-:ie nok a spóso*ol:,l

s:alove*ým v kapitrie 3 Prírxč|r;, pre prijímate l'a XF'P z PR.V a článi<u 9 VZ?,

V zmysle §st. § 401 Cbeiodnélr zákonnika ?rijíxa:el" vyhla:uje, že precližuje premlčaeiu dobu
napr{padné nároky Posky;ovatel'a týliaj;"ice sa (a) vrá;*nia posl<vlnutéhc NFP alebo jei.o čas:i alebo {b)
kráteniaLi!Palebojeh{ičasti.i}ir:l j1? 1§ro]<ovoCdo§1",kedypreničaeiadobazačalapiynút'poprvý:,az,

Ak podl'a Zmiuvy o poskylnutí NlrP udel'uje Poskytcvatei' srihla: týka.júci sa Prij|mate]"a a]ebo }]:,o.}ek:u,

Zmluvlé strany sa výslovne riohodli, že na uCe.leaie takéhc:o s:':hlas* nent:, Pri.lrmatel pl,nvny ná:gk. ali
právne predpisy SR alebo práv::e akty e Ú leustanovujú inak,

Ak v rámci Projeirtu dochác]za k dodaniu toyarov, poskytnutir"r siužieb alebo vykolaniu stavehýclr prác
po uhradení preildavkov*.j platb"l, Pri]imaael'oín Dodávalei'ovi. spósob a le!-:ot3l dodania/poskylairtia a}ebo

vykolania plrrenia vyplývajť: zo zl:luvy uzavretej medzi Prijínatei'om a jeho Dodávate]'cm, pričon tiell
nesr:rťr byť v rozpore s pr";vidiarrri stanor,enými Posl<ytovatel'§;,lt v Prár,lych dokumentlrh inapr,
v Prír:-rčke pre Prijíniatel"a NF|} u PRV).

čl..txcx, §{}&1|,§!l{Aa,]lA Z§l,L,V},iÝ{]}, §,aí{i§ & §{},1tjť]{}vÁ§|§

zml*vnó strany sa dghodli, že ich vzájomlá komunikáe ia súvisiaca so zx}uvou o poskylnuti §F-p si pre

svoj* záváznosť l,yžadLrje pisornnti forxN, v rátlci ktorej sú Zrrriuyné stral;, povinnó uvádzať:
iden:il:kačné údaje ZnlL:vn,v';§ slrán, číslo Výzvy, číslo Zmluvy o posllylnutí NFP, kód ProjektLr. čís1o

oparelia/podopa?elia" písornlé doklad;, (ak je relevantné). Zmluvné :lrany sa zavázujú, že budú pre

vzájon:rú písorrrnú ]<olni:nikáciu používat'poštové adresy,uvedené v záh]aví Zmluvl,r: poskytnulíNFP. ak
nedoš]o l< oz*ám;riu zn*]1y ;rdresy :pósobox určenÝrl v kapitole 5 Príručky pre p:,iiírlale l'a },JFP z P§Y.

Pcskytovate i" móže vzá.joxlú liox:"rr,ii]rá;]ir súvisiacrr so zasieia:rím návrhov z:r'l]ťrv o zriadení záložrého
pr,áva v plospec}: PPA, lávllrov cl§datlrov k ZrrlLlvám o poskl4nutl NFF, *ávrhov dohórl o ulrcnčellí
Zniuvy o pt_:lskytnLrtí 1!§P. výziev la cioplnenie ŽoP. cználl:er-ií o vykor,:aní lronlrcly na miesle a výziev na

dopinenie n.rolilorovaeích správ :ea]izovat' elektronicky prostredlíctvom e:,t.ailu. Zn]uvné slrany, si
zároveň Cchorlij ako :,,:liNcriadny sp3sob doručovaxia pisomr:ých zásielok riolučova:,:ie osobne a]ebo

prcs::,edlíclvonl kuriéra, ta]léao tjl:učenie Pos}<ytovatel'o,-i je lnožlé výlLrčre v Li:aCnýeir hlrlilá;h
poda:e 1'ne Poskytlva:el'a zvere.jnený:b vclejrle pristL:plýrrr spóslborn.

Oznáxenie, :týzvz, žiadost';1;bo iný dokxxent (C'alej ako ,"písor,:-:nost',') zasieIaný druhej Zr:lLrv:rej li;:alt
v píso*ncj lbrrne pcdl'a Zrnir::,.v o posk,vlnutí ].]lP, s v, limkoLr návrhu správy z finančne.i kon*oly podl'a
článku 1§gds,2VZ?.sap*viižL;,]e preťlče|ylniuv_,"oposkytnutí}iiPzar]orxčenú"akrlójdedldispozície
druhei Zxluvne] strany na aclresc L:ved;lej v záhlavi Zmllr,},o posk__vinirtí i{]r?. a to a_] v prípade. rii adresát
písomtlosl' neprevzal. prič;l,li za de:i tl*lxčenix písoln:rosti sa považl]e dei. v }r:orý dlš]o k:

a) upl;,,n;"rtiu ílložxj (orlbelrcj) leht;l1, piscrlnosai zasielalej pošlou dllhou Zn-:]::vnou §'la.?9.

b) odopletia prija;ia písornrc:li. v 1ríparlr odopretia prevzia;' píscnlosť dg::-:čovat.iu pl.;štou eic}r;
osobl:ý;:,: Corirče:l inr.

c) vrárer-ril plslrr'no;:i oliosielr1*l'ovi. v pr,ípaCe vrátenja zásie11<_v.' :páť (bez cl,;l'aclu :,:a prípadnil pcználnk;
. :ldrcr,l, trcztlánl_r " ,

},lávlh čiast]tove.] správ1, allbo ll:,::lv: z linanč:,:ej llontroi"i, na ni*s|e v zrrl:le člllriLr 1ó ol:. 2 VZ?
zasielarý clruiie_i Zn-r!uvrcj r:ratre v pi:onnej l;r:ne sa pclažu.je ple irčei1,, l:,:;1Llv1.,c pcr1,,vtnu|i l.-Fl} za

doručcný v súlarie s pravicilarri riot,itii,lv:;i:ia písollnos:í upravelýnti r § f4 a ]j záLc;la č, 7i1l9r1 /,b-

l:prál,ncll: ]lrllani 1§pr;tvnl,pllliaclol) v zrllí neskoliilh pre;lpisov i], § 20 tlrll- 6 zálona č. j j;/:a]:
7,. z-. c irnalčnlj kon':,r.:lc l::luli]le a t.;,111cn;:: riopineni:;iel<tcl,Ý;l z;í]ilrrr,. Zrrlll:'.lé sa.iill!,r1 r,,Ýlil;,-l:r

cli:h;jij. ž* nlr,-:h čiiil:llrlj spr,:i:,,- rl;bo rl;,il,rh rprávl,z iinanir;_j k,.;::al,t:il,t-t;l :::i:sie jc ilu,Lrr-'ova:li

dopcručenou zás]tlkoLr l rlc1,1,1;Ltt1,1-:l.: s l,t:,;llloLt ,r.lžr i ((t,-..,i,n.)|l) :r, l§tt).:;r: |3) 1ialtlrli:l,r: riri.

9.4

9l1I



9.5

Iurópsky pcll'ttohospodársky íbnd ple rozvoj vidieka: ELrrópa investu.ie do vidieckych oblaslr

Zásielky doručované elektronick1,, budú považované za doručené okarl-riionr, l<ed;,, bude eiektronická
správa k dispozicii, pristupná v elek:ronickej schránke Znrluvnej strany, litorá je adresá:oln. tecla

nlomentotŤ|, ked1,,Zrnluvnej strane, ktorá je odosielatel'orn, príde potvrdenie o úspešnotn dortrčení zásielky:
aknie je objektívne ztechnických dóvotlov rnožné nastaviť automaticl<é potvrdenie o úspešnon doručení
zásielky, ZrTrluvné strany výslovne súhlasia s týrn, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná
za doručenú nlortlentoln odoslania elektronickej spráw Znlluvrrou stranou. ak druhá Zn-rluvná strana
nedosta|a automatick* i n íbrrnác i u o nedoručen í el e ktronickej správ,v.

Prijímatel' je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránkv na účely písornnej komunikácie
Zmluvných strán.

Zmluvné stran}, sa zavázujú, že vzájomná komunikácia bude prebielrať v slovenskonr jaz.vku.

čI-ÁNor to zÁvnncčNÉt;sTlNov:lqtl

l0.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá dl-tom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda
účinnost'v súlade s § 47a ods. 2 Otlčianskeho zákonnilra dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Poskytovateloom v Centrálnom registri zmlťlv. Ak Poskytovatel' aj Pri|írnatel' sú obaja povinrrýnri

osobami podt'a zákona č. 2l li2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inlormácián,l aozlrrene adoplnení
niektorých zákonov (zákon o slobocle informácií) v znení neskorších predpisov, v takom prípade pre

nadobLrdnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujťrce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP
Poskytovatel'onr. Zmluvnó strany sa dohodli. že prvé zverejtrenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí
Poskytovatel'. Písomné potvrdenie o zverejnení Zrrrluvy o poskytnutí NFP zašle Poskytovatel' Prij ínlatel'ovi
vprípade,akotoprijímatel'vsúlades§5aods. Ilzáko:raoslobodeinlbrmáciípožiača.Ustanovenia
o ladobudnutí platrrosti a ťrčinnosti podl'a tohto odseku sa rovnako vzťahujír aj na uzavretie každého
dodatku k Zntluve o poskytrrutí NFP.

l0.2 Zmluva o poskytnatí NFP sa uzatvára aa dobu určitú a jej platnost'a účinnost'korrčí ukončenínr
doby Udržatelonosti Projektuo s výnimliou prípadov, kedy d6jde k slroršiemu rnimoriadnemu
akončeniu doby plalnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a čl. 11 YZP.

V sírlade s ustanovením č1.7l nariadenia (EÚ) č. l303i2013, Ú, u., L347 sadoba Udržatel'losti Pro.iektu
stalovtrje nasledovne:

Doba udržatel'nosti projektu sa začína v kalendárny de:i, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnonl
dni. v l<tororn clošlo k ílnančnému ukor,rčeniu projel<tu (tzn, uhracleniu závelečnej ŽoP Prijímatel'ovi).

Doba Udržatel'nosti Projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dňa finančného ukončenia projektu,

Ak Prijírnatel'nepredloží záverečnťr ŽoP alebo Poskytovatel'záverečnú ŽoP zanrietne. posledrrá priebežrá
ŽoP bucle považovaIrá za záverečnú ŽoP a doba udržatel'nosti projektu sa začne počítať od prvého
kaiendárneho ciria nasledujťlceho po skottčení lehoty na podanie záverečnej ŽoP stanovetrej v čIánku 3 ocls.

3.1. Zmluvy o posk.vtnrríí NFP.

l0,3 Zrr-rluvu oposkytnutí NFP je možrré:-r-renit'alebo dopÍiiai ]en na zákiade vzá_jonnej clohody,Znlluvnýcll
strá:: fbrnrotr písomného a očíslova::étlo dodatkLr k Zrnluve o poskytnutí NFP, podpisané}:o Zrnluvnýrni
stranami (v prípade vliznalnne.jších znien Pro.iektu, v prípade realizovalia verejného obsla:,ávania až po
porlpise Zntluvy o poskytntrtí NFP), Na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP neexistrrje
právny nárolr žiadnej zo Zmlrrvných strán. liealizovaltie zmien ?ro.iektu podlieha :-rstanclvettiam
kapitoly 5 až 7 Príručky" pre prijímatel'a NFP z PRV.

l0..1 Pr,áva zr povirrnosti v1,,plýr,a.iúce zo Znllsvr,-, o poskytnutí NFP prechádzaiú aj rra priiv:r_vch tlástupcov
lItrlur ttlclt strárt.

l 0.5 Prij inlate l' v1,,h lasuj e . že tn u n ie sú ználle žiaclne oko lnosti. ktoré lry negatír,ne ovp I1,vnili jeho oprávnenost'
alcbo oprávnenosť ProjektLr na poskytnutie N[:P v zmy,ste poclnlienok, ktoré vieclli k schvl]cniu ŽoNFP
ple Pro_jel<t, Nepravrlivost'tolrto vvhlásenia Prijírnatel'a sa považL{e za podsttitrré pt,lt,ttšenie Zrrrluv1,,

oposk,l,tnutí NFPaPlrjílnatel'.|epovinnÝr,rátit'NFPalebolehočasťvsúladesc'lánkorn 1r8VZP

l0.6 Priiírriatel' v_r-hlasLrje. žc všetl<1, vy,lrltisenilL plripoierl., k ZoNFP a}io a.! zaslané Posli_"lovatel'ovi prer_1

poilpisotn Znllul1, 1posky,tnLrtí NFP sú pralclivé a zostáva.jú účinné pri uzatvorení Znllr-ryv o pttslirtnLrtí
\l"P v neztncncnc.i |orrne, Ncprtrvdivost'tolito vyh}ásellia Prijítllatel'a sa považt|e za poii:illttic porttšenie
Zi,tiltrvv o 1:ltlslivtnulí N[rP a Prijírnatei'.ie povirlri1. vriiti:' :.,-F P alcbo jeho čast' v súlacle s člit;rktlrrr l8 VZP.
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l0.7

l0.8

I

§,ur'ópsky pol'nchospoclársk;, loncl pre rozvo"i viclieka: E.urópa investu_ie do vidieck;,eh oblastí

Ak sa akékol'r,ek ustanovenie Zrnluvy,o poskl,tnutí NFP stane neplatnÝ:a aialebo neúčinnýln v rjósleclku
jeho rozporu správn,vnri predpisrni SR alebo právnyrni aknni EÚ,::espósobí to neplatnosť aatebo
neúčinnosť celej Zmluvy o poskytttLttí NFP, ale iba dotknLrtého ustanovenia ZrnIuvy,o posk_vtnutí NFP.

Znluvné strany vykonali voi'bLr práva pod|'a s§ 262 ocls. l Obchodného zákonníka a výslovne sťrhlasia, že
icll závázkový vzťah v;,plývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obclrodnýrn zákonrríkorn tak"
ako to vvplÝr,azo záhlavla označenia Zrrrlirvy,o poskytn*tí NFP na úvodnej stfane-

l0.9 Zrnltrvné strany budú všetky prípadné spoly vznil<nuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporol o_je_j

platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť plednostne vzájomným konsenzom a dohodou; v prípade
nedosiahnutia dohody .je ktorákol'vel< Zm]uvná strana oprávnená obrátiť sa na tniesalre a vecne príslušný
súd Slovenskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade spot,u sa bude
postupovať podl'a lovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP u]oženého u Poskltovatel'a.

l0.10 ZrnlrrvaoposkytnLrtíNFPjevyhotovenávtroclr(3)rovnopisochsplatnosťouoriginálu,pričompouzavretí
Zrnluvy o poskytnuti NFP dostane Plijímatel' jeden (i) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovatel'. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podl'a predchádzajúcej vet,v- tohto odsektt sa rovnako
vďahuje aj na uzavretie každého dodatk:l k Zrrrluve o posky,tnutí NFP a dohod_v o ukončerrí Zxrluvy
o posk;,tntrtí NFP.

l0,1] Znluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva o posl<ylnutí NFP je povinne zverejňovaná na zák}ade
ustanovenia :§ 5a zákona o slobode infornrácií.

l0.12 Zrnluvné strany berú na vedomie. že vprípade nezverejlenia Zmluv_v oposkytnutí NFP do troch (3)
mesiacov od jej irzavretia plati v zmysle ustalovenia § 47a ods.4 Občianskelto zákonníka, že k uzavretiu
Zmluvy- o poskytnutí NFP nedošlo.

10. l3 Prijímatel'svojím podpison ZmlLtvy oposkytnutí NFP potvrdzuje, že sa riadrre oboznámil asúh]así so
Všeobecný,nii zmIuvnýrni podmienkami. ktoré sťr ako príloha č. 1 neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy
v sťrlade s čl. l odsek 1.3 tejto Zmlwy o poskylnutí NFP.

l0. l4 Zrnluvné stran,v vyhlasLrjú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dósledne prečítali, jej obsahu a právt-rynr
irčinkorn z nej vyplývajúcim porozumeli, ich znrluvné prejavy sú dostatočne slobodnó, "jasné, určitó
a zrozumitel'né. nepodpísali ZmluvLt o posk,vtnutí NFP v núdzi ani za nápadne nevýhodných podnlienok,
podpisujúce osoby sú oprávnerré k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a la znak súhlasu ju vlastno:učrre
podpísali.

10. l5 Neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy o posllytnutí NFP sú jej prílohy:

Prílohe č. l Všeobecné zmluvné podnlienky (zverejnenó na rvww.apa.sk a po podpise Zm|wy
o poskylnlti NFP na rvlvrv.crz,qov.s|<)

Príloha č. 2 Predrnet Aktivít pro.jektu

Príloha č, 3 Výška Oprávnených výdavkov

v Brarislave .l,i, ..,.!..5,._!§' 20l9

Za Poskytovatel'a Za Prijítnatel'a

v 5Nil|U ano4{:I {§ťq



Európsky pol'nohospodársk.v" fbnd pre rozr,oj vidieka: Európa inves:uje do vidieckych oblastí

Príloha č.2 Zmlrrvy o poskytrntrtí NFP

Predmet Akťivít Projektu

Oprávnenó aktivity Projektu sú nasledovnó aktil itv:

Aktivita 1: investície sirvisiace s yytváraním poclmienok pre trávenie volného času r,r,átane

príslušnej infraštruktúr_y - napť, výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športoi,ísk a detských
ihrisk, anrfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevy-r-ržívaných objektov v obci pre komunitnťr
/ spolkovú čirrnost'vrátane rekonštrr-rkcie existrrjúcich kultúrn.ych domov.

1. Rekonštrukcia, udržiavanie, moderlizácia nasledovných rrehnutel':rých r.ecí Prijímatelbm v rozsahu
ta}ul'ky č. l ako prílohy k ŽoNFP - Oprávrrenó výdavky, projektu, ktr:rá tvorí ako prítoha č. 3
neoddelitel'nú súčast' Zmluvy o poskytnutí NFP.

Por.
c.

Identifi kácia prednretu
rekon štru kcie/m odern izácie

Súpis. č.
stavb_v

Parc. č.
lozemkr

k. ú. Obcc Okres

l kttltúrnv <lom 282 1&7ll Svinicir Svilrica košico-okolie

Prijírnatel' je oprávnelý realizovať zmen_v položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabul'ke č. l
(d'alej len,,položky"') a preslln}" finančných prostriedkov medzijednotlivými položkamipri realizácii schváleného
projektu a to vždy len v ránrci položiek spadajúcich pod činnosti ilveclené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci
jednej s:avby (tzn. ak je prednetonl Aktivít Pro.jel<tu viac stavieb. nie je možné realizovať p.esun finarrčnýclr
prostriedkov medzi stavbami navzájonr). V tornto prípade Posl<ytovatel' bez uzatvorenia dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP akceptuje realizovatré zmeny pli súčasnom dodrža:lí nasledovných podmienok:

r bude dodržaný účel a ciei' projektu,

o nesnrie dójsť k zn]ene dodávatel'a,
r zír€ny budú predslavovať zachovanie póvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu

realizácie schváleného Projektu"
o nebudír polušené pravidlá verejného obstarávania a vyislec,lky realizovaného vere_iného obstarávania,
o ztTleny bucl* realizovatré v súlade s plojel<tovou dokLrmentáciorr a stavebnýln povolenínr/ohlásením

stavb_v,

r zntenetré položky a odóvodnenie zmen)- budťr potvlde rró zodpovecllýrn zástupconl doclávatel'a vybraného
y6 r,,ýberovom konallía nlusia tvorit'samostatnú prilohu k ZoP. ktorá sa tÝchto z:aenených položiek týka.

Vprípadenesplneniauvedenýchpodmienokpri zmenepoložiek apresunel'inančnýchplostríedkovrnedzi jednotlivými
položltanli predmetná čast' investície nebude zo strany Pos|ty,,tovatel'a preplatená.



liloha č, 3 k Zmluve o poskytn tí NFP

OPRAVNENÉ VÝDAVXY PRÓJ KTU

,;.rlvílrli
i li1!l,J:,lí,li,ii];l ].iil,.,i?i9lvr!?9.i: ;rii,ťi;ri]íi{lía]: ]i.:llčh] ]i}ni}]:l .$ ,ť.r|,r.rr, {itipIi

n. oplávnenó V}idaVky - menej rolvinutó.egióny ť.3a 1],tl 0,00 16 84l].ú:, ,! lJ49,02 7 i2,r: / ží;6,07

iJ, oprárnénó Vidavky _. tntné rg ióry {Braii lev kii alrj) l,rt a,l)l 0,00 0,0i] 0,00 0,00

1]pťávrlnó v arVky p.ar {1-,1í + 1') !,!| ,g 34lr.ú: B6 849,02 7 582,$ť ?9 :6G.0;

leopliÝ.enó V davky potu 1,0c 0.01

i.'rťVé vlril.Vly polu {,jrlJ 0,0( l,aI 36 8,19,n2 !n rrJ.i], 7|:tli.l]


