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(ďalej 1en ,, Prijímatel"')

(Poskytovatel' a Prijímatel' sa pre účely tejto Znllu\T o poskytnutí NFP ozrračujú ďalej spoločne aj ako "Zmluvné
strany" alebo jednolIiVo ..Zmluvná §trána'-)

ZmluYnéstranysanazákladeprávoplatnéhoRoZhodnutiač.NFP309070AM|J2zodía2.1.12.2021o
schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ten ,,ŽoNFP") vYdaného Podl'a

zákona č.292t20l4 Z. z. o príspevku po§kytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'a|ej ako_,Zákon o príspevku z

EŠIF') a n" 
"ákl"d" 

\,y"uy .iestnej akčnej §kupiny Miestna akčná skupina oLŠAVA - TORYSA, o,z,, č,

MAS_061/7.4/3 (ďalej len ,,výZva") dohodli na uzavretí ZmluiT o poskytnuti NFP:
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Názov;
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(ďalej len,,Poskytovatel"')

a

Prijímatel':
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sídlo:

IČo:
štatutáfny orgáLn:

kontaktné ťrdaje - tel. /e-mail:

č.309070AMtl2

parlamentu a Rady (EU) č.

ZMLUVNÉ STRANY

l 306/2013, nariadeninr



2.1

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

1.1

1.2

1,3

člÁnor l úvoDNE usTANovENtA

Zmluva o poskytnutí NFP lryržíva plc zvýšenie právnej istoty Zlnluvlých strán Doimv a definície, ktoré
sú uvedené v Príručke prc prijimatel'a ple opatrenie l9. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciativy
LEADER v platnont zneni (d'alej len ,,Prír,učka pťe plijínratel'a"). Tieto pojmy a deíinície sa vzťahujir na
sanrotnú textovú čaSť Znrluvy o poskytnuti NFP aj najej prílohy (uvádzajíl sa v texte vel'kým začiatočnýll)
pisnrenom).

Znluvou o poskytnutí NFP sa označL|e táto Zmluva o poskytnutí NFP a jei prílolry, Prilohy uvedené
v článku 10 tej10 Zmluvy tvoria_jej Deoddelitelhťl súčasť, tzn. ich obsahje pre Zmluvné strany závázný.

Neoddelitel'nú súčast'teito Zmlury o poskytrluti NFP tvolia všeolrecné znrluvné po<lmienky (d'alej len
.,vZP"), ktorých lktuá|ne platnó znenie je zycťcjnené na webovonr sídle lloskytovatel'a www,apa,sk
v časli Projektové podpory: PRV 20l4 - 2020/ MAs (Miestne akčné skupin},),

1-4

člÁxox 2 pREDMET A účBl zrultlw

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnoslí Zrnluvných
strán pri posk},tnutí NFP zo §trany Poskytovateťa Prúínratel'ovi na realizáciu Aktivit Projektu, ktoré sú
predmetom schválenej ŽoNFP.

Účelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schváleného Proiektu Priiímatel'a, uvedeného
v prílohe č. 2 tejto Zmluw .

Poskylovatel' sa zavázuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskyne NFP Prijímate|'ovi na účel
uvedený v ods, 2.2 tohto článku Zmluly na realizáciu Aktivít Projéktu, a to spósobom a v sú|ade s
ustanove ami Zmluvy o poskytnutí NFP,

Prijirnatel' sa zaváalje prijať poskytnutý NFP a realizovať všetky Aktivity Projekh tak, aby bol
dosiahnutý ciel'Projektu a aby boli Aktivity Projektu a,ealizované Riadne a Včas pri dodržaní ásady
hospodárnosti a prinreranosti nák|adov a pli dodržaní podn enok stanovenýclr v Znrluve o poskytnuti
NFP.

Podmienky poskytnutia NFP uvedené vo Yýzve, nrusia by' splnené aj počas celej doby platnosti
a účinnosti Zmluvy. Porušenie qi,chto podmiellok podl'a pIvej vety je podstatnýn polušením Znluvy o
posk}.tnutí NFP a Prij ímatel' je povinný vr,átit' NFP alebo jeho časť v súlade s čIánkom 18 Y ZP , ak z
Právnych dokuntentov, vydaných Poskytovatelbm a zverejlených na webovom síd|e Poskytovatel'a,
nevyplýva vo vzťahu kjednotliliim podmi€nkam poskytnutia príspevktr iný postup,

NFP poskylnutý pod|'a Zmluvy o posk},tnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu. v
dósledku čoho musia b},t'íinančné prostriedky tvoriace NFP r,ynaložené:

a) v súlade so ásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl, 33 Nariadenia európskeho
Parlanentu a Rady (EÚ, Euratom) 20l8i l046 č (Ú. v. EÚ, L I93),

b) hospotlárne, efel<tívne, účinne a účelne,

c) v súlade s ostatnými pravidlanri rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkanri
vypl;ívajúcimi z § I9 zákona č. 523/2004 Z. z, o fazpoělovýah pravidlách verejnej správy a o
znrene a dopltretrí niektorýclr zákonov v znení neskorších pledpisov (d'alei len ,,Zákon o
rozpočtových pravidlách verejnej spr,ávy").

Poskytovatel'je oprávlený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podl'a
písn]. a) až c) tolrto odseku Zrnluvy o poskytnutí NFP vo vá'ahu k výdavkonr v lámci Projektu a včleniť
iclr do jednotlivých úkonov, ktoré Posk},tovatel' vykonáva v sírvislosti s Ptojektom od nadobudDutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríkIad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s
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kontrolou Žiadosti o platbu (d'a|ej len ,,ŽoP") vykonávanou formou administratívnej finančnej
kontroly), ako aj v rámci výkonu irrej kontro|y, až do skončerria doby Udržate|'nosti Projektu,

2.7 Ak Prij ímatel' poruší ásadu alebo pravidlá podl'a odseku 2.ó písm, a) ž c) tohto článku Zmluvy o
poskytnutí NFP, je povinný vrátit'NFP alebojeho čast'v súlade s čl. l8 vZP.

2.8 Prij imate l' j e povinný zdržat'sa vykonania akéhokol'vek úkonu, wátan€ vstupu do závázkovo - právneho

vzťalru s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu čIánku l07 Zrnluvy o fungovani EÚ v súvislosti s
Projektom s ohl'adom na skutočnosť, že poskytnutý NFPje plíspevkom z velejnýclr zdrojov, s výnimkou
prípadov, kde zasialrla Vyššia moc alebo ]!limoriadne okolnosti,

2.9 Poskytovatel' sa zavžuje lyuživať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne opávnenými
osobami zapojenými najmá do procesu regislrácie, hodnotenia, riadenia, moniiorovania a kontroly
Projektu a ich znrluvrrými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktori sú viazaní záyázkolíl
mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácii povinrrými

osobami,

2.10 NFP nemožno posk},tDúť Prijímateťovi, kúorý ku dňu podpisu a počas celej doby platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP má povinnosť blt'zapisovaný do registra partnerov verejného sektora podl'a

zákona č.315/2016 Z. z. o registri paňnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektor,ých ákonov
a rrie je zapísaný v legistri paňnerov verejného §ektora. Túto skutočnost' overLúe Poskytovatel' na

https://rovs. gov.sk/mvs/.

V pripade porušenia uvedenej povinnostije Posk},tovatel' oprávnerrý žiadať od Prijímatel'a vrátenie N}-P
alebo jeho časti a Prijímatel' je povinný vrátit' NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l 8 VZP.

2.11 NFP nemožno poskltnút' Prijimatelbvi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest

zákazu pl ijímat' dotácie a|ebo subvencie, írest zákazLl píij ímat' pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstalávaní podl'a § |7 až 19 zákona č.91/2016
Z, z. o tlestnej zodpovednosti právnických osób a zmene a doplneni niektorých zákonov v znení zákona
ě,3l612016 Z. z, (d'alej len,,ákona č. 9l l20l6 Z. z;'). V pripade, ak v čase nadobuduutia právoplatnosti

rozsudku podl'a prvej yety už bol NFP alebo jeho časť Prijimatel'ovi \yplatený, poskytovatel' má právo

odstúpiť od znlu\y o poskytnuti NFP pr€ podstatlré porušenie Zmlulry o posk}tlrutí NFP Prijímate|bm
podl'a článku l7 vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho čast' v súlade s článkom 18 VZP
(toto ustanovenie sa nevďahuje na fyzické osoby a na právnické osoby, uvedené v § 5 zákona č. 9l /20l6
Z. z., ktorými sú: Slovenská republika ajej orgáIry, iné štáty a ich orgány, medzinálodné organiácie
zriadené na áklade medzinárodného práva verejného aich olgány, obce avyššie územné celky,
právnické osoby, ktoré sú v čase spáchaDia trestného činu zriadené zákonom, iné právnické osoby,
ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadat' pod|'a § 2 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze
a reštrukturalizácii a o znlene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

3.1

3.2

3.3

člÁr,lor 3 TERMíN REALlzÁclE pRoJEKTU

Priiírnatel'sa zavázuje podať záverečnťr ŽoP vzhl'adom ku končiacenru sa programovénru obdobiu PRV
SR 20l4 - 2022 do 18 mesiacov od rradobudllutia úlčinnosti te_ito Zmluvy.

V odóvodnených prípadoch bude možné akceptovat' neskorši telnrín podarria záverečnej ŽoP zo strany
Píúímatel'a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. avšak najneskór, do 30,0ó.2025. Odóvodnenými
prípadmi sa rozunrejú situácie ustanovené v čL 5 ods.3 VZP.

Termín podania záverečnej ŽoP podl'a odseku 3.1 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP je konečný
a nieje ntožné ho nerriť ani dodatkorn k Znlluve o poskytnuti Nl'P,
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4.2
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CLANOK 4 VYSKA NFP

Výška NFP je uvedená v Pdlohe č. 2 Zmluly,

Uplatniteliá miera NFP z EPFRV a zo štátneho rozpočtu slovenskej lepubliky (d'alej len ,,Šn sn*; je:

r Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kaja): EPFRV 75%, ŠR sR25%,
, ostatné regióny {Bratislavský k-raj): EPFRV 53 9o. ŠR sR 47olo.

Za oprávnené výdavky sa považujú wýdavky, uvedené vo Výzve ako oprár,rrené výdavky, pričom
r"ýdavky sú oprávnené, ak spiňajú nasledovné podmienky:

a) Výdavky sú považovarré za oprárnené, ak vznikli a boli uhradené v čase od podania ŽoNFP na

základe wýzlry rra predkladanie ŽoNFP v rámci inrplementácie stratégie CLLD, ktoráje lryhlásená
prislušnou MAS s v,ýnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou lrymedzených v
čllínku 45 ods. 2 písm. c) narjadenia EP a Rady 1EÚ'1 č. l305/20t3, kde sa za oprár,nené budú
považovať vznikrruté a uhradené wýdavky v čase pred podaním ŽoNFP ta zétklade wýzvy na
predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktoráje lyhlásená príslušnou MAS,
atood l, januára 20I6.

b) oprávnené sú qýdavky vzniknuté pri uskutočneni verejného obstaráVania/obstarávania, ktoré sa

začalo najskór dňa 19. apfíla 2016, Uvedené sa vďahuje aj na všeobecné náklady súvisiace
s investíciou lTmedzené v č|ánku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV, z ktorých sú oprávnené
výdavky tie, pri kto{ých bolo verejné obstalávanie začaté najskór dňa 19. aprila2016.

c) Prijínatel' Projektov je oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení PRV, pokia|'

wýdavky zjeho Projektu rrie sú firrancované prostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAs.
d) Výdavok je v súiade s platnými všeobecne závázlými prrávnymi predpismi (napr. zákon o

rozpočto\.ných pravidlách, ZYO, Zákotltlík práce a pod.), ako aj riadiacou dokumentáciou a

metodicloými usmerneniami vydaných Posk}tovatelbm.
e) Výdavok je vynaložený na Projekt (existencia priameho spojenia s Projektom) realizovaný v

zmysle podmienok PRV SR 2014 2022, Systému riadenia CLLD, podmienok zmluvy o
poskylnuli NFP. podmienok Vý./vy. resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

f) Výdavky sú vynaložené v súlade s ustanoveniami PRV SR 2014 - 2022, Systémom riadenia
CLLD a príručkou pre prijímatel'a na oprávnené aktivity.

g) Výdavky sú v súlade s ciel'mi Projektu a prispievajú k dosiahnutiu pláLnovaných cielbv Projektu.
h) Výdavok je primeraný, tj. zodpovedá oblyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá

potr€bám Proj ektu.

i) Výdavky musia b}'t, identifikovatel'né a preukázatel'né a musia byt'doložené účtovnými dokladmi,
ktoré sú riadne evidované u píijímatera v súlade s platnou legis|atívou.

j) Výdavok je preukázaný faktúrami alebo inýrni účtovnými dokladrni rovnocennej preukaznej

hodnoty, ktoré sú fiadne evidované V účtovníctve prijímatel'a v súlade s platnými Všeobecne

záváznými právlymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP.
k) Výdavky spÍňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zaltíňa zásady hospodárnosti,

efektivnosti a účinnosti, podl'a čl. 33 nariadenia 1046120í8. V Slovenskej republike výdavky
musia zároveň spíňať aj účelnost' napr. v zmysle § 2 písm. o) zákot\a č,35'1/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoných zákonov (ďalej len ako ,,Zákon o finančnej
kontrole").

Za Oprávnené výclavky na lealizáciu Aktivit Projektu sa považujú výdavky spíňajúce podmienky rrvedené

vods, 4.3 tohto článku Zmluvy po poslednej korekcii, r,rykonanej zamestnancom Poskytovatel'a.

Oprávnené aýdavky nróžu byť r,rynaložené pred predloženim ŽoNFP, pličom verejné obstarávanie mohlo

b},t' začaté najskór dňa 19.4.2016.

Za oprávrrerré výdavky na realizáciu Aktivit PIojektu sú považované aj všeobecné výdavky na pripravné
práce vyrraložené pred predložením ŽoNFP Poskytovat€l'ovi v zmysle Príručky pre píijímatel'a v platnonr

znení,

4.3

4.4

,1.5
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4.6 Za Oprávnené výdavky MAS sa považujú výdavky uvedené v bode 2.4 Yýz,vy.

4,7 Za Ooravnené v"ídavkv sa v žia :

a) neuvedené vo Výzve ako oprávnené wýdavky;

b) vzniknuté na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré nebolo lrykonané
podťa zákona č. 343 /20|5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov

v anení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o VO", alebo ,/VO"), Príručky pre Prijímateťa,
prislušného Usmernenia Poslcrtovatel'a k obstarávaniu tovaíov, stavebných prác a služieb,
zverejneného na webovom sídle Poslgtovateťa www.apa.sk (d'alej ako,,Usmernenie
Poskj.tovatel'ď');

c) v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 46 Ziákona o príspevku z EŠIF, Systémom
riadenia PRV SR 2014 - 2022 a Systémom riadenia CLLD v platnom zneni;

d) v lozpor€ so zásadami hospodráLrnosti, efellívnosti a účinnosti podťa čI. 33 nariadenia európskeho
Parlamentu a Rady č. l046/20l8 (Ú. v. eÚ. L to1.1;

e) Z titulu DPH s liýnimkou pripadov, kedy nie je vymáhatelhá podl'a vnútroštátnych právnych

predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného qýdavku je na webovom sídle
zverejnené Usmemenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.pbp?ryylD=29&itEíE5E ).

4.8 Poslgtovatel' poskytuje NFP Prijímateťovi yýlučne v súvislo§ti s realizáciou Aktivít Projektu za splnenia
podmienok stanovenýah:
a) Zmluvou o poskTtnutí NFP,

b) všeobecne záváznými právnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatefnými (majúcimi prianru ťtčinnosť) prár,nymi predpismi a aktmi Eulópskej únie
zverejnenými v Úradnom vestniku EÚ:

d) Systémom riad€nia PRv SR2014-2022, Systém riadenia CLLD, Systémom finančnélro riadenia

EPFRV a inýni dokumentmi lrydanými na ich základe v platnom znení, ak boli zverejnené na
webovom sídle www.apa.sk ,

e) schváleným PRv sR 2014-2022, prislušnou schémou pomoci, Výzvou ajej príloharni, prípadne

ittou dokumentáciou vá'ahuiúcou sa na Výzvu a iej prílohy,

4.9 Konečná ťška NFP, ktoný bude \Tplatený Prijímatelbvi, sa určí na základe skutočne r.ynaložených,

odóvodnených a riadne preukázaných v,ýdavkov ta realiáciu Aktivít Plojektu v súlade s princípmi
hospodfunosti, €fektívnosti, účinnosti a účelnosti ich lrynaloženia zo slrany Prijímate|'a. Celková r4ýška

NFP uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy nesmie bť prekočená a nesmie sa dodatočne na\"ýšit'formou
dodatku k Zmluve o poslq,.tnutí NFP. V pripade navýšenia skutočne \,ynaložených rnýdavkov súvisiacich
s Aktivitami Projektu oproti \aýške schváleného NFP uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, anáša takéto

prekročenie výdavkov výlučne Prijímatel' na vlastné náú<lady.

4.10 Ak skutočne \,ynaložené Oprávnené r4ýdavky na realizáciu Aktivít Píojektu po jel-to ukončení sú nižšie
ako čiastka uvedená v prílohe č. 2 tejto zmlu\"y, Poskytovatel'je oprávnený bez uzatvoIenia dodatku k
Zmluve o posk}tnutí NFP znížiť lyplácaný NFP o rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou v
prílohe č. 2 tejto Zmlur,ry avýškouNFP lrypočítaného zo skutočrre lrynaložených Oprávnerrých qýdavkov.
Ak Posk}tovater v lámci spracovávania záverečnej ŽoP zistí, že z r!óvoclov na strane Prijímate|'a nie je
nrožné NFP,,ryplatiť do výšky uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmlu\ry, je oprávnený krátiť NFP bez uzavretia

dodalku k Zmluve o poskytnutí NFP.

4.1 l Prijímatel' sa zavázlje v prípade použitia systému zálohovej platby, použit' NFP výlučne na úhradu

Oprávnených lildavkov na realizáciu Aktivíl Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o
poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v odseku 4,8 písm, c)

až e) tohto článku Zmlulry o poskytnutí NFP.

4.I2 Plijímatel'sa zavázuje, že nebude požadovať a vyhlasuje, že nepožadoval dotáciu, príspevok, grant alebo

inú fofmu pomoci na rcalizáciu Aktivít Proj€ktu, na ktoú je poskytovaný NFP v Znysle tejto Zn]lu\y o
poskytnuti NFP a ktofá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých

výdavkov zo zdrojov kapiloly Ministerstva pódohospoda§tva a rozvoja vidieka SR, iných lozpočto\"ých
kapitol šlátneho rozpočtu. štátnych fondov. z iných verejnjch zdrojov alebo zdrojov EÚ, Prijimarel' je
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povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumu|ácie nezlučiteťných podpór, čoje uvedené v Pt iručke

pre prijimateťa a v právnyclr aktoch EÚ. V prípade poIušenia uvedených povinností je Posk}tovate|'

oprávnený žiadať od Prijímatel'a vráterrie NFP alebo jeho časti a Prijímateť je povinný vrátit'NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom l8 VZP.

4.13 P jímater berie na vedomie, že NFP, a to aj každájeho časťje finančným prostriedkom r,ryplateným zo

štátneho lozpočtu. Na kontrolu použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a lrymáhanie sankcií
za porušenie finančnej discipliny sa vďahuje reám upravený v Zmluve o poskltnutí NFP, v právnych

predpisochSRavprávnyclraktochEÚ(najmávZákoneopríspevkuzEŠIF,vzákoneorozpočto{ých
pravidlách, v Zákone o finančnej kontrole a audite). Prijimatel'sa súčasne zaviizuje počas doby platnosti

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku

4.8 tohto čláLtlku Zmlury o posk}4nutí NFP.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Posk)lovateť móže poza§taYit' \Tplatenie Ž,oP, ak zistí neplnenie

povinnosti prijimatel'a, ak sa \TsLl,tne pofeba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo

strany Prijimatera, zaevidovanej a ner,ysporiadanej neao\Talo§ti v lámci EPFRV a EPZF.

4.1 5 ŽoP sa zamietne, ak Prij ímatel' alebo jeho zástupca zabráni rrykonaniu kontroly na miest€, s wýnimkou

prípadov Vyššej moci alebo mimoriadnych okolností (čl. 59 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, Ú. v.,

L j47).

4.16 Poskltovatel' nevyplatí NFP ani neuzatvorí dodatok k Zmluve o poskltnuti NFP v prospech Prijimate|'a,

ak sa zistí, že umelo vytvoril podmienky požadované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, ktorá nie
je v súlade s cieťmi právnych predpisov v oblasti pol'nohospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013,

Ú.v.,L 347).

4,17 NFP (ŽoP) sa zamietne alebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené podmienky poskytnutia prí§pevku

a záv'lázky Prijimatel'a stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

4.18 Posk}toYat9|' preskúma ŽoP, ktorá mu bola doručená od Prijímatel'a, a stanoví sumy NFP, ktoré sú

opráltené na ryplatenie , Poskytovatel' stanoví:

a) sumu, ktorá sa má i.yplatiť Prijímatelbvi na základe ŽoP,

b) sumu, ktorá sa má lyplatiť Prijímatel'ovi po preskúmaní oprávnenosti q)davkov v ŽoP.

Ak suma stanovená podl'a písmena a) prevýši sumu stanovenú podl'a písmena b) o viac ako 10 %,

administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanovenú podťa písmena b). Výška sarrkcie predstawje

rozdiel medzi uvedenými <lvoma sumami, no nesmie prckročiť úpJné odňatie NFP, Žiadne sankcie sa
však neuplatňujú, ak príjemca móže príslušnému orgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za
zahmutie neoprá\,nenej sumy, alebo ak sa prislušný orgán presvedči inak o tom, že pdslušný príj emca nie
je vinný. (č1, 63 ods. l nariadenia (EÚ) č. 809l20t4,Ú.ý.,L22'1).

4.19 Posk}tovatel'j€ oprávnený kontrolovať údaje uvedené v ŽoP aj na základe údajov a|ebo obchodných

dokumentov, ktoré majú u seba tr€tie strany (čl. 5l ods. 2 nariadenia (EÚ) ě.8o9l20l4,Ú.ý.,L 227).

5 -2,

5,3

člÁNot< 5 (]čE,I pRIJíNIATEI]^

I'osk),lovat0l' Zabezpečí poskyhlLltie NFP Prijílllatel'ovi bczirotovostlle na Priiílrlatel'onl stallovenÝ

bankový účet. vedcllý v EUR. uvedený v prilcllrc č. 2 Zrltluvy o poskytnutí NFP,

I'lijílnatcl'sa zar,ázrrje udržiavat'účet uvedený v plílohc č. 2 Znrluvy o posklttlLtli Nl;P otvorcni až do

pripísania zliverečnej platby na Projckt,

Pl,iiimalel' .je oprávncný realizovat' úhrad1, opliivnených rlidavkov aj z iných ťlčtov ()tVorených

Priiímatcl'om pt,i clodlžaní poclnricnky exis{encie.jednélio účtu na priien] proslliedkov NFI', V pr,ípade

úhracl v inc| nlene ako v EUIi, lllóžc byt'lelllo ťlčel/účty vedený/é v cttdzq nlene,

Prijirnatel'.|e opr,ávneDý otvorit'v l(olnerčnej lrankc osobitný účet ple ['roickt,

5.1

5.4

l
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5.5 V plípade využitia systému firrancovania reftrrrdácie sú výnosy na účteiúčtoch príjmom Prijimatel'a. Ak
j€ NFP poskytnutý syslétnom zálobovej platby, účet uveclerrý v prílohe č. 2 Znl]uv_v o poskytnuti NFPje
neúročený.

člÁnox 6 pLATBy pRlJíMATEliovI

6.1 Prijímateť je oprávnený na zíklade Zm|uvy o poskytnutí NFP predkladať na Projekt jednu ŽoP za
kalendárny rok. V pdpade financovania Projektu systémom zálohovej platby móže prúímatel' podať v
rámci jedného kalerrdárneho roka aj viac ŽoP za podmienky, že v lánrci jednélro kalendánrelro roka bude
podaná aj žverečná ŽoP,

6,2 Prijímatel' predkladá ŽoP formou lryplnenia formulára ŽoP tak, že ŽoP elektronicky vypracuje a odošle
prostledDictvom elektronického formulára v ránrci velejnej časti ITMS2ol4+ a následne ju predkladá v
originálnom vyhotovení v tlač€nej forme s ítradne overeným podpisom štatutárneho oígánu a to
doporučenou poštou na adresu:: Pddolrospodárska platobná agentútra, Oddelenie dodatkov a žiadostí o
platbu LEADER Nitra Akademická 4 P.O.BOX 6 949 10 Nitra.

6.3 Povinné prílohy k ŽoP sa predkladajú prostredníctvom lTMS20l4+ a to vo forme, v rozsahu a v zmysle
kapitoly ó.7.4. Priručky pre píijímatel'a.

6.4 Za dátunt predJoženia ŽoP sa považuje doručenie listinnej verzie ŽoP, ktorá bola r,ygenerovaná a odos]aná

v systéme ITMS 20l4+:

. v plípade osobného doIučenia deir jej fuzického don:čenia v listinnej folme do regionálneho
pracoviska Poskytovatel'a (d'alej len ,,RPP"), pričom ávercÉná ŽoP musí byt'doručená najneskór v
posIedný deň, stanovený na podanie ŽoP v zmluve o poskytnlltí NFP, do konca úradných hodín;

. v prípade zas|ania poštou alebo kuriétonr deri odovzdania dokunentácie ŽoP na takúto preplavu,
pričom posledná ŽoP musi byt'podaná na poštovú prepm!,u ltajtreskór v posledný deň, stanovený na
podanie ŽoP v zmluve o poskytnutí NFP, (rozhodLrjúca je pečiatka pošty/kuriéra na obálke, v ktorej

sa ŽoP doručuje).

6.5 V prípade doručenia ŽoP osobne do podatel'ne RP PPA Nitra, zanrestnanci podatet'ne RP potvrdia

sprievodný lisr Prijímatel'a k ŽoP prvri stranu kópie ŽoP. ktorýje dokIadom o prijati ŽoP 1ak to Prij irnatel'
požaduje).

6.6 Každú verziu ŽoP rrygenerovanú prostredníctyom ITMS2014+, ktorá sa vyhotovi v tlačenej forme
píijúIateť vytlačí v 2 rovnopisoch (podpísaných ovelenýn podpisom štatutárnym olgánorrr prijímate fa),
pričom jeden zostáva u Prijírnatel'a a druhý rovnopis predk|adá Poskytovat€l'ovi. Neoddelitelnou
súčastbu ŽoP sú prílohy uvedené v zozname prí|oh k ŽoP. Prítohy vrátane účtovných dokladov predkladá

Prijímatel' prcstredníctvon] ITMS2ol4+ v zmysle kapitoly 6.7.4. Príručky pre prijímatel'a, Úradne
neosvedčené kópie všetkých príloh ŽoP musia súhlasiť s originálnri, ktoré sú v držbe Prijímatel'a a v
prípade ílčtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctYe Prijimatel'a v
zmysJe § 10 ods, l zákona č.431/2002 Z. z, o účtovníctve, čo priiílnatel' potvrdí v čestnonl vylrláseni,
ktoré je súčastbu ŽoP. Originály a fotokópie účtovDých dokladov sú na viditel'non miest€ (napr. pravý
homý roh prvej strany dokladu) označené: ,,Financované z prostrieclkov EPFRV 20l4 - 2022*.

6.7 Vyplatenie závelečrrej ŽoP je podrnienené o.i. ai predložením kópie Potvrdenia o registrácii Projektu do
Národtrej siete rozvoja vidieka podl'a čl. 7 bodu 7.7 te.ito Zn|Uvy.

6.8 Výškn záverečnej platby ŽoP nesmie byt'nlenej ako l5 % z výšky NFP a predchádzajúce platby
ne§mú preyýšit'85 % z výšky NFP. V prípade jednej ŽoP je uvedená podmienka bezpredmetná,
Ák Prijímate|' prcdloží lcn jednu ŽoP, považuje §a tá(o ároveň aj za záverečnú.

6.9 Prostriedky EPFRV a štátneho fozpočtu na spolufinatrcovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na

Projekt na áklade oprávneDých výdavkov al strany Prijímatel'a v zmysle prilohy č. 2 tejto Zmluvy.

6.1O NáIok Prijimatel'a na vyplatenie plíslušnej platby ŽoP vzniká len v rozsahu,
rozhodne o oprávtletlosti výdavkov Projektu v ztllysle prilohy č, 2 tejto Zmluvy.

v akom Poskytovatel'
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6,1l Každá platba Prijimatelbvi z prostriedkov EPFRV a štátneho lozpočlu na spolufinatcovatlie je
realizovaná naximá]ne do výšky súčtu pomeru finančných prost edkov EPFRV a štátneho lozpočtu
schváleného ua Projekt.

6.12 Výška NFP vyplácaného Prijímatelbvi sa zaokrúhl\rje v znysle ITMS2Ol4+ podl'a poshlpu uvedeného
v Plíručke ple plijín]atel'a.

6.13 Poskytovatel' realizuje jednotlivé platby ŽoP v,ýlučne bezhotovostnou fonnou.

6.14 Plijínatel' je povinný rea|izovat' finančné operácie týkajúce sa realizácie Aktivít Projektu výlučne
bezhotoyostlrou formou.

6.15 V súIade s článkonr 7A a7B YZP sa Přijímatel' řiadi ustanoveniami platnými pre príslušný systém
fiDancovaniír,

6.16 Prijímate|'sa zavaizuje predložiť k áverečnej ŽoP elektronickú pr€dm€tu Projekau
podl'a vlastného uváženia pled začatírl lealiácie, počas realizácie apo ukončení predmetu Píojektu,
ktoíá pozostáva z mininrálne troch (3) fotografií pr€dmetu P[ojektu a súčasne z minimáln€ tíoch (3)
fotogťafii preukazujúcich plnenie infornračných a propagačných povinností uvedených y ěl. 12 yzP.
Prijímatel' vyslovuje súhlas § využitím fotodokumentácic na propigáciu PRv Po§kytovátel'om,
riadiacim orgánom, Národnou §iet'ou rozvoja vidieka SR.

člÁxox 7 špEcIFlcKÉ povlNNosTl pRIJiMATEIA

lnvestície v rámci predmetu Projektu budú považované za Oprávnené výdavky, ak sa lrykonajú v súlade s
plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich áktadných slrržieb a sú konzistentné s akoukol'vek
prís|uštrou straté8iort lrie§tneho rozvoja vedeného komunitou Miestna akčná skupina OLŠAVA -
TORYSA, o.z., prip. sa opierajíl o Miestnrr Agendu 2l resp. iné plány a rozvojové dokumenty.

PIij ínatel' sa zavázuj e dodržať CieI' Proj eknr pod|'a príIolry č, 2 Zmlw!.

Investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokial'sú tieto investície súčasťou iných
investícii v rárnci Proiektu.

Akje Prijínratelbm zdtuženie obcí, musia obce preukázař spoluprácu predložením relevantnej zmluvy.

Neunrožňuje sa umelé rozdelbvarrie Projektu na etapy, t. j. kťdý §amostatný Projekt nrusí byť po ukončeni
realizácie funkčný, životasahopný a pod.

Povinnosť uplatnit' sociálny aspekt vo verejDom obstarávaní a to v íámci aktivít, kde sú Prijímatelbm obec.

Vyplntenie po§lednej (záverečnej) ŽoP na záktade čl. 6, ods, 6.7 tejto Zmluyy o poskytnutí NFP lrude
podmienené registráciou Projektu do Národnei siete rozvoia vidieka sR, Proce§ regi§trácie
Projektov prcbi€ha prostredníctvom webového sídla \yww,nsřv.sk, kdc sú zverejnené i podrobné
podmienky registrácie.

V prípade ak Plijímatel' uplatnil v rámci poda:rej ŽoNFP body za krilérium ,,Počet nových pracovných
miest", za počiatočný stav zalnestl]alcov sa berie do ílvahy počet za|restnancov pred investíciou. pričorn
sa uplatni metodika uvedelá vo výzve.
Pracovné nricsto/pracovné miesta sa musi/ia vytvoriť najneskór do 6 mesiacov odo dňa predložcnia
záverečnej ŽoP, V;Ťvorenie pracovného rniesta/pracovných miest sa pleukazuje Poskytovatel'ovi najneskóf
do 6 nrcsiacov odo dňa pledložcnia závelečIrej ŽoP zaslatrin kópie pracovnej znrluvy, ktotá zaklaclá
novovytvorcný pracovno-ptávny vá'ah a v ktorej bude pri opise druhu práce, na ktory sa zamestnanec
plijírna, označenie slovami ..PRV - CLLI)" auvedené číslo Znrllivy o poskytnutí NFP. a dokladom
preukazujúciln platenic odvodov do sociálnej poi§tbvne za lrovopriiatého zamestnanca/ZanlestDancov).
Zachovanie pracovného rniesta/pracovných miest je Prijímatel' povirrný pleukázat' na žiadosť
Poskytovatel'a kedykol'vek počas doby platnosti Zlnluv!, o poskytnutí NFP predložeuínl dokla<lov,
preukazujťlcich platenie odvodov do sociálnej poistbyne za novopíijatého zamestnanca/zalnestnancov

,7 
.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7-8
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minimálne po dobu 24 po sebe idúcich mesiaaov (za y}tvorenie 1 pracovnólro miesta na 2 rcky sa berie za

ekvivalent zanesfuanie takého počtu sezónnych zamestnancov rcsp. zamestnancov na čiastočný pracovný
úvázok na dobu 2 roky so začiatkom najneskór 6 mesiacov odo dňa predloženia áverečlej ŽoP, že počet

odpracovaných hodílr kumulatíyne píesiahne počet hodín pri zamestnaní pracovníka na 40 hodín !ýždenne
na dobu 2 rokov), Píacoulé miesto musí byt's udržatelhostbu ninimálne 2 roky.

7 .9 V prípade, ak predmetom schválenej ŽoNFP je realiácia investície súvisiacej so zvýšenim bezpečnosti a
prevencie proti vanda]izmu ua verejných pliestoroch (montáž kamerových systémov a inýclr
bezpečnostnýclr prvkov), a kamery, vrátane iah §úvisiaciclr komponentov, a iné bezpečnostné prvky (týka

sa aj verejného osvetlenia, ak je súčastbu realizovanej investicie) sú v rámci lealiácie investície
umiestnené na podperných bodoch vedenia NN distribučnej siete (Západoslovenská distribučná, a.s.,

Stredoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s.), tak Prljímatel' je povinný, súčasne

s poslednou ŽoP, predložiť Poskltovateťovi r,yjadrenie, resp. súlrlas distribučnej spoločnosti s umiestnením

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov na f,ýchto podperných bodoch vedenia NN. Toto

lryjadrenie, resp. súhlas distribučnej siete Prijímatel' predkladá vo forme originálu alebo úradne osvedčenej

fotokópie a musí by.t platné na obdobie udlžatel'nosti Plojektu pod|'a Zmlur,ry.

7.1O V prípade, ak predmetom schválenej ŽoNFP je realiácia investicie na rekonštrukciu nelryužívaných

objektov v obci, póvodne lyužívaných na vzdelávanie (školy, urriverzity, budovy na vzdelávanie) (ďalej

ten ,,Stavba"), je Prij ímateť povirrný zabezpečiť zmenu účelu užívania Stavby spolu so zápisom tejto zneny
(zmena druhu a podpisu Stavby) v katastri nehnutel'ností, v ktorom je Stavba zapísaná. List vlastníctva
k Stavbe, zapísanej podl'a pIvej vety tohto bodu, je Prijímatel povinný predložiť najneskór s poslednou

zop.

'7.1l Neplnenie povinnosti Prijímatel'a uvedených v tomto článku sa považuje za porušenie Zmluly o

poskytnutí NFP pod§tatným §pó§obom.

7.I2 Ustanovenia článku 9 VZP týkajúce sa zabezpeč€nia pohl'gdávky Po§kytoYatel'a zo Zmluvy o
po§k}tnutí NFP §a pre uvedenú výzvu použijú iba v prípade \Tužitia systému zálohovej platby.

člÁNor 8 osoBITNÉ DoJEDNANIA

ZmluvDé stnuy sa dohodli, že Posk},tovateť nebude povinný poskytovať plnenie podl'a Zmluvy o
poskytnutí NFP dol,tedy, kým mu Pdj ímatel' nepreukáže spósobom požadovaným Poskytovaterom,

splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Po§kytoYatel'a voči Prijímatelbvi, ktorá

by mu mohla vzniknúť zo Zmlula o poskytnuti NFP, v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 Pfíručky
pre prijímatel'a a článku 9 VZP.

b) Zrealizovanie verejného obstarávania podťa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a

Stavebných prác podťa podmienok určených Poskytovat€lbm a stanovených v Právnych

dokumentoch, metodických usmemeniach r,rydaných Poskytovatel'om v pripadoch, ak sa na

obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevďahuje zákon o Vo, pričom Pri.jírnalel'

lyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spósobom stanoveným zákonom o Vo, inými
uplatnitel'nými zákonmi a Právnymi dokumentni, ktoré na jeho vykonanie móže lrydať

Posk},tovateť.

c) Poistenie poknývajúce poisteni€ majetku obstaraného alebo áodnoteného v súvislosti s Realiáciou
Aktivít Projektu, kto{í je Zahmutý v ŽoP, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom V zmysle
platného zálohého práva v ptospech Posk},tovatel'a, a to za podmienok a spósobom stanoveným v
kapitole 6 Priručky pre prijimatel'a NFP z PRV a článku 9 VZP.

V zmysle ust. § 40l Obchodnélro ákonníka Prij ímatel' \ryhlasuj e, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadrré

nároky Posk}.tovatel'a týkajúce sa (a) vrátenia posk}tnutého NFP alebo jeho časti al€bo (b) krátenia NFP
al€bojeho časti, a to na l0 rokov od doby, kedy prenrlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

8.1
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Európsky pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblasti

Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel' súh]as týkaiúci sa Pfijímatel'a alebo Projektu,

Zmluvné strany sa liýslovne dohodli, že na udelenie takéboto súhlasu nemá Prijínatel'píávny nárok, ak
právrre predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú imk,

Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, posk},tnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných pnác po

uhndení preddavkovej platby PrijíIuateťom Dodávatel'ovi, spósob a lehoty dodania/poskytnutia alebo

vykonania plnenia ryplývajú zo zmluvy uzavretej nredzi Prijimatel'om a jeho Dodávatel'om, pričom tieto

nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovatel'om v Právnych dokumentoclr (napr- v Priručke
pre Prijinatel'a),

člÁNor 9 KoMuNlKÁclA zMLUvNÝcH sTRÁN A DoRUčovANtE

Zmluvnú strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia medzi Prijímatel'on a Poskytovatelbm (týkajúca sa

Projektu počas realizácie ako aj v obdobíjeho udržatel'nosti, vrátane iných áležitostí sítvisiacich s plnenim

znlluvných podnlienok qplývajúcich zo Zmluvy o poskyttlutí NFP) bude prebiehať pisomnou formou, ak

nie je ustanovené v Zmluve o posk}.tnuti NFP inak, v nímci ktorej je nevyhnutné v akomkol'vek type

dokurnentu uvádzať ITMS2014+ kód Projekfu, názov ProjektLr idenlifikačné írdaje Zmluvných stlán, číslo
Výzvy, čísto Zmlurry o posk}.tnutí NFP, čís]o opatrcnia./podopatr§nia, písomné dok|ady. Pre vzájomnú
písomnú komunikáciu je moáré použivať poštové a e-mailové adresy uvedené v áhlavi uzatvorenej

Zmlury o poskytnutíNFP, ak v Zmluve nieje uvedené inak,

Písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania ásie|ok.
ZmIuvné strany si zároveň dohodIi ako mimoriadny spó§ob doručovania pisomných zásielok dol,učovanie

osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovatel'ovi je možné výlučne v úradných

hodiIlách podateťn€ Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným spósobom. Záfoveň sa ako spósob

komunikácie lyužíva aj ITMS2ol4+, ak uvedené vyplýva zo Zmlrrvy o poskytnutí NFP. Aj v ránrci tejto

formy komunikácieje prij ímatel' povinný uvádzať ITMS20l4+ kód Projeku a názov Projektu. v prípade

výpadku informačného systému, tj. reálnej neíLnkčnosti ITMS20I4+, alebo akéhokol'vek iného IT
problénru je Prijimatel povinný na výzvu Poskytovatel'a doručiť požadované dokumenty aj v písomnej
podobe.

Posk}tovatel'je oprávnený pre vzájomnú komunikáciu sťtvisiacu so zasie|aninr návrhov zmlťtv o zriadení
zÁ|ožného práva v prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvám o poskytnutí NFP, návrhov dohód o
ukončení Zmluvy o poskyhutí NFP. výZiev rra doplnenie ŽoP, oznámeni o vykonaní kontroly na mieste a

výziev na doplnenie monitorovacích správ realizovať elektronicky, pričom elektronický systénr musi byť
nastavený tak, že od Prijimatel'a odoslaním e- mailu Poskytovatel' obdrží ,,Potvrdenie o prijatí" a
,,Potvťdenie o prečítaní". V prípade, ak Poskytovatel' ,,Potvrderrie o pt,ijati" a,,Potvfdenie o prečítaní"

neobdrži do 5 pracovných dní, napr, pri výzve na doplnenie, Poskytovatel'je povinný túto výzvu na

doplnenie zaslať písomnou lbrmou prostredníctvom doporučeného doručovania ásielok v zmysle ods. 9.2

tohto Článku zmluvy,

V prípade e-mailovej korešpondencie bude Prijírnatel'využivat'e-mail uvedený v Zmluve o poskytnuti

NFP. V rámci akejkol'vek konrunikácie Znlluvných st|án je PIij ímatel' povinný uvádzat' ITMS2Ol4+ kód

Projektu a názov Projektu. Vájonrná komunikácia bude prebiehať v slovenskom .iazyku,

Oznánenie, výzva, žiadost' alebo iný dokument (d'al€j ako ,,písomnost"') zasielaný druhej ZntIuvnej strane

v písornnej forme podl'a Zrnluvy o poskytnutiNFP, s v,ýnimkott trávrhu správy z finančnej kontroly podlh
článku l6 ods. 2 VZP, sa považuje pre úče ly Znl lUry o poskytrrutí NFP za donrčenú, ak dójde do dispozície
druhej Zrnluvnej strany na adt ese uvedenej v záhlavi Zrnlurry o poskytnuti NFP, a to aj v prípade, ak adresát

písomnosť leprevzal, pričom za deň doručenia pisonrnosti sa považttje deň, v ktorý došlo k:

a) upIynutiu úložnej (odbeínej) lehoty písofinosti zasielanej poštou drllhou Zmluvnou stíanou,

9.1

9.2

9.3

9.4

9,5
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b) odopletia píijatia písomnosti, v prípade odopíetia plevziať písomnost' dot,učovanú poštou alebo
osobným dotučením,

c) vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vr,átenia zásieIky spáť (bez ohl'adu na píípadnťl poznámku

,,adresát neznámy").

Návrh čiastkovej správy alebo správy z finančnej kontro|y na mieste v zmysle článku 16 ods.2 YZP
zasieJaný drulrej Znrjuvnej strane v písontnej forme sa považuje pre účely Znr|uly o posk},tnutí NFP za

doručený v súlade s pravidlami dotučovania pisomností upravenými v §24 a25 zákona ě.7ll1967 Zb.o
správnom konaní (Splávny poriadok) v zneni neskoršich predpisov a v § 20 ods, 6 Zákona o finančnej
kontťole. Znlluvné stmny sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy alebo návrlr správy z finarrčnej

kontroly na nrieste je doručovaltý doporučenou ásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou)

lehotou tri (3) kalendárne dni.

Zásielky doručované e|ektronicky budťr považované za dotučené okamiJrom, kedy bude elektronická spr,áva

k dispozicii, prísnrpná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktoráje adresátom, teda momentom, kedy
Zmluvlej strane, ktorá je odosielatel'om, pride potvrdenie o úspešlronr doručení zásielky; ak nie je

objektívne z techrrických dóvodov možrlé Dastavit' automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky,
Zmluvné strany výslovne súh|asia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná z-a
doručenú n,tonentom odoslania elektronickej sprál.y- Zmluvnorr sh,anou, ak druhá Zmluvná strarra nedostala

automatickú inforntáciu o nedoručení elektronickej správy,

Prijímatel' je zodpovedný za riadne označetrie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie
Zmluvných stlá]].

člÁnox l0 zÁvEREčNÉ U§TANovENIÁ

Zmluva o poskytDutí NFPje uzavretá dňonr neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda účinnosť
v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40l1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako ,, Občiansky zákonnik")
drlom rrasledujúcim po dltijej zverejnenia Poskytovate|'om v Centrálnom registfi zmlúv, Ak Poskytovatel'

aj Píúimatel' sír obaja povinnými osobami podl'a zákona č.2Ll/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobod€ infonnácií) v znení neskorších
predpisov, v takom prípade pre nadobudnutie ílčinnosti Zmluvy o poskytllutí NFP je rozhodujúce

zverejnenie Znrluvy o poskytnutí NFP Posk}.tovatelbm.

l0.1

l0.2 Zmluvlé strany sa dohodli, že prvé zverejttenie Zrnluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovatel'.
Pisomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP zašle Poskytovatel' Prij imatelbvi v prípade,

ak o 10 prijímatel'v súlade s § 5aods. l l zákona o slobode infonrrácií požiada. Ustanoveniao nadobudnuti
platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku sa lovnako vzťahujú aj na uzavretie kždého dodatku k Zmluve
o posk}Ťnutí NFP.

10.3 Znluva o po§kytlluti NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnost' a účinnosť končí ukončenim doby
Udržatel'nosti Projektu, s výnimkou plípadov, kedy dójde k skoršiemu mimoriadnemu ukončeniu doby
platno§ti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podťa čl, l7 VzP,
v súlade s ustanovením č], 7] llariadenia (EÚ) č, 1,10j/2o I j, Ú, V,, L 347 sa doba Udržatel'llosti Projektu

stanovuje nasledovne:

Doba udržatel'nosti Projektu sa začina v kalendárny deň, ktoď bezprostíedne nasleduje po kalendárnom

dni, v ktoronr došlo k finančnénru ukončeniu Projektu (tzn, uht,adeniu záverečnej ŽoP Prijímatel'ovi),
s výnirnkou podl'a I0.4 tohto čl. Zmluvy.
Doba Udržtel'nosti Projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dria finančného ukončenia Projektu.

l l/13
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10.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnuti NFP dósledne prečítali,jej obsahu a právnym

účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, vážne, určité a

Zxozumitel'né, nepodpísali Zmluw o poskytnutí NFP v núdzi ani za nápadle nevýhodných podmienok,

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasuju vlastnoruěne

podpísali.

Neodd9litel'nou súčastbu Zmluvy o poskytnutí NFP sújej prílohy:

Všeobecné zmluvné podmienky (aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle

Poskytovatel'a www.aDa.sk v časti Projektové podpory: PRV 20l4 - 2020),

Predm€t podpory NFP

l0.i7

Pr,ílohe č,1

Priloha č. 2

v Bratislave dňa

Za Poskytovatel'a:

06 05, 20n
v .í-.tl. !H.te4.. do^ .(. ť r!: !pz-- z-

Za Píijímatel'a

Ing. I]ubomír Šimko
štatutárny zástupca

obec svinica

Ílljrq;

l3/l3
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1. Všeobecné informácie o projekte

Názov píoiektu: Detské ihíisko v obcisvinica p.é.:92611

Kó,d přoiektu: 3090/0AMU2

Kód zoNFP: NFP309070Alvltl2

Pornoho§podál3tvo / L€sy:

Typ právnei forny na proi€kt€ PRÝ Vereiné subjekty

sídlo Podnik! podía ýpu oblasii ANc
(LFA):

opel§čný program: 309000 - Píogíam lozvoja Vidieka 20]4,2020

spolufinancovaňý z: Európsky pol'nohospodársky íond píe íozvoi vidiekó

opatl€nié: 309oo7-07, Základné služby a obnova dedln vo vjdieckych oblástiách

30907400] _ 7,4, Podporá na investície do Vytválania, zlepšovania alebo íozširoVania mi€slnych 2ákladných slúŽieb ple

Vidiecke obyVátel'stVo Vrátane vol'ného času a kUltúry a súvisiacej infíáštruktúly (mimo Braiislavský kíq)

KatlgóŤi€ r.giónov: LDB nr€nej rozvin!lé r€qióny

Foku§ové oblasti

primárna f okusová oblast 6B. Podpola mieslneho rozvoja Vo vidieckych oblastiach

sekundórn! p.€dominaniná íokusová ]4.2 - 68, PodpoÉ miestneho íozvoja vo vidieckych oblastiach

ITMs
2,1 ,4-2022 11:)7

1z]0

PREDMET PODPORY NFP

Příloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP



podopátr€nie / ob|asť/ sekundárna doplnková íokusová obla§ť

30907400l -7,4, PodPora ná nVestíc e do vytválani:, zlepšovania alebo lozš]rovánia m eslnych základných služ]eb ple V di€cke obyvaiel'stvo Vrátane Vo ného
času a kLrltúry a súV siacej ]nflaštluktúry (mimo Bratisiavský klaj)

30907400]A00l - 6B,lrrVesticie 5úV siace s Vytváíaním podmienok pre tláVeni€ Vol'ného času vrátane píislušnej]ní.ašlr!kl!]ry _ napí,
Výsiávba/íekonšlrukc a/modernizácia športovísk a d€tských ]hlisk, anríit€átlov, ]nvesiici€ do f€konštrukcie neVyužiVaných obj€ktov V obci pre
komU n t nú/spo lkovú činnosťVrátane rekonštrUkci€ exislU]úcich k!]|túrnych domoV

- l4,],64. Ul'ahčen]e diver7if kácie, Základania a.ozvoia ma|ých podnikov ako ajVytváran a placovných mi€§t

Kategoíizácia za podopatíenia

PodopatrGni€: 30907400l - 7,4. Podpora na inve§tície do Vytvárania, zlepšovania álebo rozširovania miestnych základných služieb píe
Vidiecke obyvalersivo Víátane vol'ného času á kultúry a súvisiacej infmštruktúíy (mimo Bratislavský kíaj)

Ob|asť nt€rvenc e] Neup]atňuje sá

Hospodárska č nnosť: 0] Pol'nohospodárstvo a lesníctvo

2- Financovanieprojektu
Forha íinancovania: Réfundácia: Banka platnosťod plahosťdo

sK54560000000004l 566400 ] Prima banka slovensko, a.s. 30, ] ],20]7 31.12.2a23

3.A MiesŤo realizácie projaktu
P"č. štát Región

(NUTS ll)
vyšší územný c€lok okés
(NUTs llD (NUís lv)

l, slovensko Východné slovensko Košický klaj Košice, okol]e svinica

Poznámkak mi€stu realizáci€ č. ]: Kalastrálne územ]e sV]nica, parcelné číslo 926ll,LV473
počet obyvalelov: 9] 6
hustota obyvate]oV na kmr: 33,42

3.B Miesto rex§izácie projektu mim* oprávncného
územia OP

4. Popis cie§'ovej skxpiny
cielbvá skupiná (leleVa ntné v píípade projektov spoluíinancovaných z prostíiedkov ESF)

21.4.202211 17
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5. Aktivity proiektu

celková dlžka realizáci€ hlavných akiivír přoj€kl! (V mesiacoch):

začiatok lealizácié hlavných áktivít ploiektu (začiatok lealizáci€ prvejhlaVnej áktiVity):

Ukončcni€ r€aližáci. h|avných aktivít ploj€ktu (koniec realizáci€ posIednej hlavnej aktivity alebo viaceíých aktiVí1,
ak sa ch realizácia ukončuje V rovnaký čas):

5.1 Aktivity plojektu realizované v oprávnenom území OP

HIavné aktivily projektu

309AMU20000] Detskó ihrisko V obci svin ca

Podpoíné áktiviay proj€kt!

Podpornó aktivily:

PoPis podpolných ákrivír:

Priřadenie k podopatrsni!:

Podpoíné áktiVity

30907400] -7,4. Podpoía na investície do vytvárania, zlepšovan a elebo lozšřovánia mi€slnych základných
služieb p.€ vidiecke obyvatel'stvo Víátane volhého času a kullúry a st]Visiacej inf.áštíuktúíy (mimo Brali§Ievský
kráj)

5.2 Aktivity projelctu realizované mimo oprávneného územia OP

I TMs
21 ,4.2022 ll:17

3z]0
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6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktavít k meratelhým ukazovatelbrn projektu

subj€kt: oBEc svlNlcA ldéntifikátor (lČo): oa324161

oblasli

30907400l - 7,4. Podpoía na investície do vytvárania, zlepšovanie álebo rozšiíovenia miestnych zákledných služjeb pre
vidi€cke obyvetel'stvo víátane volhého času a kultúrya súvisjacejinfraširuktL]íy (mimo Bratislavský kíaj)

Hlavňó aktivity proj€ktu:

30907400l A00 ] - 68. lnvestície súvisiac€ s vytváíanam podmienok pre llávenie volného čásU víátaoe príslušnej
inííašlíuklúry- napí.Výstavba/rekonšlrukciá/modeínizácia šporloVísk a detských ihíísk, amíiteáiíov, investície do
í€konštrUkcie nevyUžívaných objektoV V obci píe komunitnú/spolkoVú činnosťVíátane íekonštrukcie existújúcich

cielbvá hodnob

309AN4U20000] - D€tské ihrisko V obci svin cá

subj€kt: oBEc svlNlCA ldemiíikátor (lČo): 0032476]

obla6ť:

30907400] ,7.4, Podpoíá na inveslíciedo Vylválániá, zl€pšovania aIebo rozšiíovania miestnych základných slUžieb pré
vidiecke obyvateIstVo Víálane Volného časU a kUltúly a 9]visiacej inííaštluktúry (mimo Bíatislavský kíaj)

30907400]A00] -68.lnvéslicie súVisiace s vyiváranlm podmienok pretíáveni€ vol'ného času víátane prIslušnej
jnfíaštluklúry - napr,výstaVba/lekonšlrUkcia/modeínizácia špoílovísk a detských ihrísk, árníiteátlov, investície do
rekonštítlkcie nevyužívaných objektovV obcipre komunitnú/spolkovú činnosťvrátane rekonšlrukci€ existujúcich
kultúlnych domov

ci.lbvá hodnoti

309AMU20000l - Detské ihíisko v obcisvinicaHlavné aktivity projektu:

subj€kt: oBEC SVlNlCA ld€niiíikátor (lČo)i 0o324l61

podopátí.nie:

oblasl':

30907400] - 7.4. Podpoía na ]nvesticie do Vytválania. zlepšovania alebo rozš rovania mieslnych základných služieb pre
vidiecke obyvatelstvo Vlátén€ Vo|'ného časU a kultúíy a súVisiacej inííaštíuktúíy (mimo Blalislavský kíaj)

30907400]A00] -6B.lnveslicie súvisiace s vytVáraním podmienok plelláVenie vol'ného času vlátane pííslušn€j
infreštrtrktlrly - napl,výsiavba/r€konštíukcia/modelnlzácia špoítovísk a delských ihlísk, amfii€átrov, investície do
rekonštíUkcie nevyUžíVaných objekloVv obcipre komunitnú/spolkovú činnosťvrátáne lekonšllukcie existujúcich

cielbvá hodnola

Hlavné aktivily proj€ktu: 309Afu]U20000] . Delské ihíisko v obcisvinica

íTMs
21 .4.2022 1'l:17

4z]0

xód:

M€rat€tný ukazovátér:

PL030

Poč€( novo!'ylvorených pracovný.h m,esl
projeklom píepoěilaný na ekVivalent plného
placoVného t]VázkJ

Mernájednotka:

čas plnenia:

píácovné miesto

K - koniec leaIiZácie pro]cktu

c€lkov. cielbvá hodnota: ' 000í,

čás plnenia:

počet

K, koni€c rcalizácic projekltl

0.0000

Typ žávislosti qkazovatera: Maximál.a hodnota

poslihnutím k VrsIedkom plojektu)

0

Kód:

M€íatel'ný ukazovaler: Mieíá zabezpečenja bezbaíiéío!ého prístupU osó
so zdíávotným postihnutím k výsl€dkom píojektU

M€rnáj€dnotka:

čas plnenia:

TyD závislosli uk.zov.lela:



subj€kli oBEc svlNlcA tdehriíikátor (lČo): oo324l6l

oblasť:

309o74ool _ 7.4, Podporá na inveslície do vylváíania, zlepšovania alebo íozširovania miestnych základných sluŽieb píe

,,,vidieckeobyval€lstvov,íátanevornéhoč€sUakultú]yaswi§iaceiinflaštruklúry(mimoBíatislavskýkía',
30907400]A0o] - 68. lnvestície súVisisce s vytváíaním podmienok píelrávenie vol'ného času víátene plís|Lršnej

infíaštruklúly - napr.VýstaVba/íekonšttukcie/modeíniZácia špoltoVísk a detských ihrísk amfileállov, inVe§tície do

rekonštrukcie nevyužívaných objektov V obcipíe komUnitnú/spolkovú Činnosťvrálane rekonŠtrukcie ěxislujúcich
kUltúrnych domov

ci.lbvá hodnota

309Alt4U20000l - D€tské ihrisko v obciSvanicaHlavné aktivily Proj€ktu:

subicd: oBEcwlNlcA 00324161

309o74ool _ 7,4. Podpoía na investície do vytváíania, zlepšovania alebo íozšiíovania mi€slnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyválelstvo Víátane volného čásu a kúltliry a súvisiacej inííešlíuklúry (mimo Bíatislevský kíaj)

3090740o1A00] - 6B, lnvestície súVjsiace s vylváíaním podm]enok pre tíáv€nie Vol'ného času víátáne píís|ušnej

infíaštruktúíy- napr,vý§laVba/r€konští!kc a/modelnizácia športovísk á detských ihíísk, amíjteátřoV, inVestíci€ do

r€konštíukcie nevyUžívaných objekloV v obcipre komUnitnú/spolkovú č]nnosťVrátane lekonšlrUkcie €xistujúcich
kultúrnych domoV

cielová hodnoia

309AMU20o00] - Detské ihrisko v obcisvinica

oblast:

Hlavné ahivily projcktu:

ld€nriíikátot (lČo)|

subiékt: oBĚc svlNlCA ldentifikátor (lČo): oa32416]

oblast':

309074001 - 7,4, Podpora na investícaedo vylvárania. zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyvateístvo víátanevorného óasu a kultúry a súvisiacej inííášlíuktúry (mimo BlatisIavský krej)

Hlavné aklivity Proicktu:

3090740o]A0o] - 6B. lnVesticie súvisiáce s vytváraním podmienok píelrávenie Vol'ného času Víátane plislUšnej

infraštíUktúíy, napr.Výstavba/íekonštrukcia/modernizác]a špoltovísk a d€tských ihrísk, amfiteátroV, inVestície do

rekonšllUkcie nevyUžíVaných objektoV v obci pre komunitnú/spolkoVú činnosť Víátane rekonštíUkcie existujúcich
kultúrnych domoV

cierová hodnota

309AMU20000] - Detské ihíisko v obci svin ca

I TMs
21.4.202211:l7

5zl0

PL05] Memájednotka:

Meratélhý uka.ovalel!

Typ závi§losti ukazoval€lh:

9]6,0000

Maximálna hoduota

Kód:

M€ratďný ukáu ovater:

PL08]

NovovybUdoVané detské ihrisko

Mernáj€dnotká:

čas plnenia:

počet

K - koniec real]zácie proj€ktu

],0000

Maximá|na hodnota

xód:

Mé.aielhý ukazovatel':

M€rnáiédnotka:

Čas pln.ni.i

poĎei

K, koni.]c lealizácie píojekt!

0,0000

lvayimálna hodnola



oBEc svlNlcA ld.niiíikáto] 0Čo): 0032476lsUbjekt:

oblasr:

30907400] - 7,4. Podpoía na inVestície do vytVáran]a, zlepšovania alebo rozšircvania mrestnych základných slUžieb pre
Vidiecke obyvalerstvo vrátan€ volného času á kuhúry a súvisiacej infíaštruktúry (mimo Bíatislavský kraj)

Hlavné akrivily proj€ktu:

30907400]A00] - 68, lnvestície súVisiace s vylváíanim podmienok pre líávenie vol'ného čésu Víátane pííslušnej
inírašlruklúry, napr.Výstavba/í€konšlrUkcia/modernizácia špoítovisk a delských ihrísk, amfjteátrov, investíci€ do
lekonštrukcie nevyužívaných objeklov v obcipre komuniínú/spolkovú čjnnosťWátene rekonštrukcle existUjúcich
kultúínych domoV

cielbvá hodnota

309AMU20000I - Detské ihíisko vobcisvinica

subiékl: oBEc svlNlcA ld.ntiíikátol (lČo): 0o32476]

oblasti

30907400] -7.4, Podpoia na invesiíc]e do Vytvárania, zlepšovania alebo rožširovanis miestnych základných s|užieb píe
vidi€cke obyvatelstvo víátane voíného času a kultúry a súvisiacej iníraškukt,jry (mimo Bralislavský kíaj)

3 0907400 ] A00] , 6B. lnVestície §úVisiace s vytváían ím podm ieno k pre tíáven ie vol'ného času vlála ne pííslušnej
inílaštíuktúry, napr.výstavbá/lekonštíukcia/mod€ínizácia športovisk a detských ihíísk amíiteálíov, investície do
íekonštrúkcae nevyužíVaných objektoV v obcipíe komUnitnú/spolkoVú činnoslWátane rekonštrukcie existUjúcich
kullúínych domov

ci€ťová hodnor.

309AMU20000I - Delské ihrisko v obci svinicaHlavné ak|ivity proi€kt!:

subj€kt: oBEC svlNiCA ld€ntiíikátot (lČo): o032476]

oblasti

30907400] - 7,4, Podpoíe na rnVestície do Vytvá.ania, 2lepšoVsnia alebo rozširoVania mieslnych Základných služieb ple
vidiecke obyvatel'stvo víátane voíného óásU a kultúryá súvisiácei inííaštíUkt,jry (mimo Bratislavský kraj)

H|ávné áktiviry přojéktu:

30907400 i A00 ] - 6 B, lnVéstície 6úVisiá ce s vytVá ía ním podm ienok pre tíáven ie vol'ného čá su vrátá ne pííšlušne]
infraŠtruktúry - napr.vý§távbá/rekonštíukcia/modeínizácia športovísk a detských ihrísl! ámíiteátrov. inv€stície do
rekonštíUkcie neVyUžíVaných objekioV v obciple komunitnú/spollovú činnosťVíátane lekonštrUkcie exislUjúcich

ci€rová hodnot.

309AMU200o0r - Delské ihrisko Vobcisvinica

; TM5
21 .4.2022 l1,,11

6z]0

M€lat.lhý ukazovat€]: Novo\ybudovaný amf iteáter

M€latelhý Ukazovái€l: Rekonštruované/mod€ín jzované detské ;híisko

M€lnáj.dnoiká:

čas plnenia:

Typ závis|osti d.dzoval€l'.:

poóel

K- koniec lealizáci€ projeklu

0,0000

í\4aximálna hodnolá

Kód:

Meratelhý ukzovatel':

PL085 i{erná j€dnolka:

čá§ plnenia: K- koni€c real2ácie plojektu

0,0000

l\laxiňálna hodnola



subiekt: 08Ec svlNlcA ldenriíikátor (lČo): oo32476,|

oblast':

30907400] - 7,4. Podpoía na inve§tície do vylválania, zlepšovania a|ebo íozš]lovaniá m eslnych základných služieb ple
Vidiecke obyvatelslVo vrátane vol'ného časU a kuliúry a súvisiacej inílaštíUktúíy (mimo BíatislaVský klaj)

309AMU20000] , Delské ihrisko v obci svinica

30907400rA00l - 68,lnvestlcie súVisiace § vytváraním podmienok píellávenie vorného &su víátan€ pííslušnej
inííaštíuktúry - napr,výstavba/íekonštrukcia/modernizácia športovísk a d€tských ihíísk amíileálíov, investicie do
rekonštíUkcie nevyužívaných objéktoV V obciple komunitnú/spolkovú činnosťvrátane rekonštrukcie exislujúcich
kultúrnych domoV

ci.íová hodnolr

Hlávné aktivily projektu:

sUbjekt: oBEc svlNlcA ldcntifikátor (lČo): 00324161

oblast':

30907400t - 7,4. Podpora na investície do vylvárania, zlepšovania alebo rozširovania mieshych základných služieb pre
vidieck€ obyvaterstvo vrátaneVol'ného času a kultúry á súvisiacej inííaštíuktúry (mimo Bíati§láv§ký kaj)

30907400]A00] .6a, lnveslície súVisiace s vytváraním podmienok ple lrávenie vol'ného čásu vláiane píslušnej
inírašlíuktúry - napr,výstavba/rekonštlUkc a/modeínizácia šporloVísk a deiských ihrísk, amril€átroV, inVestície do
íekonštlUkcie n€VyUžíVaných objektoV V obciple komunitnú/spolkoVú činnosťvlátane rekonštlukcie exist!júcich

cielbvá hodnota

Hlavné aktivily proj€kt!: 309AMU20000l Detské ihrisko V obcisvinica

subiekt: oBEc svlNlcA ldeniřikátor (lČo): 0032476]

oblast:

30907400] -7.4, PodpoÉ na investície do vytváíanla, zlepšovan a alebo ložšiíovania m]estnych základných služi€b pre
Vidi€ck€ obyvalel'stvo Wátane vol'ného čásu a k!llúly á súVisiacej lnílaširuklúíy (mimo Blat s|avský kía])

Hlavné aktivity projéktu:

30907400 l Á0ol - 68, lnvesticie si]visiace s vytváíaním podmi€nok ple l rávenie voíného času vlátán€ pííslúšn€j
iníleštruklúry- napl.výstavba/rekonštíukcie/modemizácia športovísk e detských ihrí§k amíit€ářol investíci€ do
rekonštrukcie nevylržíVaných obj€ktov V obci pre komUnitnú/spolkovú činnosťvIáláne r€konštrukcie existUjúcich
kullúlnych domoV

ci.loyá hodnoie

3094MU20000l Delska ihlisko V obci svinica

I TMs
21 ,4.2D22 l l:17

7 z10

Kód: PLO8U

čas plneniá: K " koniec lealizác;e projektu

0,0000

[4aximálna hodnotaI

M€rat€íný Ukazovatéť:

Typ žávislo§ti ukazovalelh:

Mérateínýlkazovater RekonštíuoÝený/modeínizovanýkuhLlmydom

PL08/ poČ€t

K koniec feéli.ilcie píojeklu

0,0000

Mernái€dnotka:

Ča§ pln€nia:

l!íaximá|na hodnolá

xód: PL088

čas plnenia:Mératelhý ukazovatel!

0,0000

Nlaximálna hodnola



ld.niiíikárol (lČo): D0324761sUbiekt: oBEC SVlNlCA

oblasli

30907400] - 7,4, Podpora na investíci€ do VytVáran]a, zlepšovaniá alebo rozšilovania miestnych Základných služieb pre
Vidiecke obyvatel'stvo Vrátané vol'ného času a kullúíy a súV si3cej infraštruktúíy (mimo Braiislavský kíaj)

30907400]A00] - 6B. lnveslície §úvisiac€ s vytváíaním podmienok píe tráVeni€ Vo|'ného čésu víáléne príslušnej
jnílašlíUktúly- napl.Výslavba/íekonš|íukcia/modeínizác]a športovisk a delských ]híísk, amfiteátlov, inVestíc]e do
rekonštrukcie nevyužíVaných o biektoV v obci pre komunitnú/spolkovú činnosťvřá|ane rekonšiíUkcie existujúcich

ciďová hodnota

Hlavné aktivity Droj€kt!: 3oqAML]20000] , Derské ihlisko V ób.i svinica

6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv projeklu

MGrná i€dnoika c€lková cicíová
hodnótá

R€tév.ncia l HP Typ uávislosli
ukazovalerariziká

Počet novovytvolených pracovných
mi€si píojeklom prepočitaný na

ekvivalent plného píacovného úvázku

],0000 Nie Maximálna

Poč€t ná stíojov zabezpečujúcich poče1

píístupnosť pre osoby so zdíaVotným
pošrihnulinr (Pojern nástroje zahiňe
opatrenia, slúžby a|€bo zariadenia
žamerané na odstraňoVanie píekážok
a bariér bíániacich v príslupnosti
osobám so zdravotným postihnUtím k
Výsledkom projektU)

0,0000 Nie Maximálna

Miera žabezpéčenia bezbaliéroVého
prjslUpu osób so zdravotným
postihnúím k,/ýsledkom ploi€ktu

0,0000 Máximálna

Počel obyvate|'oV obce/obcí ktolí
budú mať prospech z.ealizovaného
projektu

9]6,0000 Nie N.4axinrálna

NovovybUdo!ané detské ihrisko počet 1,0000 Maximálna

Novovybudované športoVé ihrisko počel 0,0000 Maximálna

NovovybudoVaný amíiteátel počel 0,0000 Maximálna

Rekonštíuované/modeínizované poč€t N/A Máximálna

Rekonštřuované/modernizované
špoítoVé ihíisko

počet 0,0000 Maximálna

RekonštíuoVený/modeínizoVaný
amfiteáter

poč€t 0,0000 Nie Maximálna

BekoňštíuoVáný/moderni20vaný
kullúmydom

0,0000 Ni_" Maximálna

Bekonširuovaný/modeínizovaný iný
nevyúživaný objekl

0,0000 Nie Maximálná

Poč€t nových klienlov komuniiných
činností

počet 0,0000 Nie l\,4éximálna

] TM s
2]-4.20221111

8z]0

](ód:

M€látéLný ukažovaleí: Počet nových klientoV kom!]nitných činností

Mémájednotka: počel

Čas plnenia: K . |,o1iec,eali?ál,ie ploj€klu

Typ závislosti ukazovalelb:

o,0000

L,|aximátna iodnoíi

N/A

PLa32

PLO5t N/A

PL08l

PL082

PL083

PL084

PL085

PL086

PL087

PL088

PL096

N/A

N/A

N/A

N/A



lné:idaje na úrovni projektu

Rozpoěet 3rojektu
8.1 Rozpočet prijímatel'a

§"riax* výdavky

oplávn€ný výdávok

skupina údavku:

Podpolož*a údavku:

],l -02] Si;Vby 23754,a3 €

1.1 l-Detské ihriska vobcisvinica p. pačet 23 754,83 € 23 754,83 €

N*p;iame r;ýdavky

]. 309AMU2P000], Podpoíné aktiviiy

skupinavýdávku:

8.2 Rozpočty partnerov

8.3 Zazmluvnená qýška N§P

celková výška oprávnených výdavkovI 23754,a3§

célková výška oprávn€ných údavkov pre projekty generujúce prilem: 0,00 €

9z]0íTM§
!! !:,a 2) .4.2a22 

,l ) ,l1

oBEc svlŇlaA,., ů032476]

Podrpatrena€:

obla§ť: 23 754,83 É

c€lková ýýška opřávn€ných ýýdavkov

, , 0,00€

0,00 €

oprávnený Výdávok

30907400] -7,4, Podpola ná inveslície do Vytválan]á, zlepšovania élebo rozšiíovania
miesl'lvch lalladnych sh ,ieb pre v,diec{e obyvale|-1Ýo v,a|.ne Vo nFho .és_ 3 kLhLly
a súVisiáce] inflášlrLrktúly (mimo Bratislavský kraj)



1 .rspodár§ka PIatobná ageilúra

P€rcento spolufinancovania zo zdřojov EÚ a ŠR:

Maxinálná úška Denávřatného íinaněného príspevku:

pristuPu LEADEt.
Akademická 4, P] 00,0000 9"

23l54,a3 €

výška spoluíinancov§nia z vlasiných zdrojov prúímatel'a: 0,00 €

:TMs
21,4,2a22ll 11

]0z]0


