ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 074KE220229
súlade s nariadením Európskcho parlamentu a Rady (tEČ) Č. 1303 2013, nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) Č. t305120l3, nariadenírn Európskeho parlamentu a Rady (tEČ) Č.
1306/201 3.Vykonávacími a delegovanými nariadeniami Koni isie (tEČ). Programom rozvoja vidieka SR 204
2020. Systémom í~nanČného riadenia Európskeho pol~nohospodársl‘eho %nclu pre rozvoj idieka v platnom
znení. Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 204 2020 v platnom znení
a podFa ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ~ 20 ods. 2 zákona Č. 523 ‘2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o 7mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl‘a ~ 25 zákona
Č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom Z európskych štrukturálnych a investiČný~i fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d‘alej aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ alebo ..Zmluva“)
uzatvorená v

Z~‘ILUVNÉ STRANY
Poskytova teľ :

.

Pádohospodárska platobná agentú ra
sídlo: I Iraničná 12, 815 26 Bratislava
ICO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch. PhI).. generálny riaditel‘
rozpoČtová organi/ácia s pósobnosťou podl~a ~ 9 a nasl. zákona
Č. 280/2017 Z. z. v spojeni s ~ 21 a nasl. zákona e. 523/2004 Z. z.
(ďalej len ..Poskytovateľ“)

a
Prijímatel‘:

Obec/zclruženie obcí: Obec Belža
sídlo: 044 58 Belža 80
IČO: 00 323 951
štatutárny orgán: Ing. Ondrej Pravda starosta
kontaktně údaje tel.ĺkixĺe-mail: 055/696 28 74
055/699 95 80
obecbelza40ma i I .t—com.sk
—

-

(ďalej len

‚.

Prijímatel‘“)

(Poskytovnteľ a Prijímateľ sa pie účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP oznaČujú d‘alej spoloČne aj ako
„Zmluvné strany“ alebo jednotl ivo ‚.Zrnluvná strana“)

Zrnluvné stran“ so na základe právoplatného Rozhoclnutia o schválení Žiaclosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (d‘alej len „ZoNFP“) vydaného podl‘a zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanoni z európskvch štrukturúlnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ‚ znen í neskorších pred piso“ (ďalej oko „Zá kon o príspevku z ESI F“)
dohodli na uzavretí tejto Zniluvy o poskytnutí NFP:

ČLÁN0IK I
1.1

I .2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluya o posk\ tnuti NFP vvužíva pre zvýšenie prúvn~j istOt\ Zmin‘ n~ch strán p~j~valefiI~ície, ktoré
sÚ uvedené v Príručke pro 2iaclateľa () poskvtnutie NFP 7 Programu rozvoja vidieka SR 2014
2020
v platnom znen í (ďíilej len ..PRV“) a v PríruČke pro prij ímateFa N lP / PRV v platnom ‚není. Tieto pojmy
a deí~nície so vzťahujú na samotná textová Časť Zmluvy O posk‘ tnutí N FP aj na ~j~j prílohy (uvádzajú sa
V texte veľkým ‚aČi~itoČii~ ni písmenom).
Zmluvou O posk‘ tnuli N FP sa oznaČuje táto Zin luva o posk\ tnutí N lP :i jej prilohy. Prílohy uvedené
v iávere Zin In‘ ~ o poskytnutí N 1:1) pied podpism I Zmiuvn~cii strán [“Oria neoddel iteFnú súČasť Zin luv~
O posk~tnutí N FP. tzn. oh obsah je pre Zinluvné strany závOzu‘

kurópsky pornohospoclůrskY kmd pre rozvoj viclicka; 1~urópa investc~je clo siclicekych oblastí

Neoctdelitel‘nů ~úČast‘ tejto ImluVy O poskytnutí NFP tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (ďalcj
en ‚.VZP1. ktorých aktuálne platné zuenie je zVerejneflé na webovom sídle PoskvtO‘ atePa
v časti Projektové podpory: PRV 2014 2020 VZP huclů zúroveů po‘ inne is er~jncné ako
priloha Č. I k Zmluvc na wehovom sídle „ww.ClZ.gQ~~ .

ČLÁNOK 2
2. I

PREDrV1ETAÚCELZML~JVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NIP je úprava zmluvných pochnienok. práv a po‘ innosti Zmluvných
~trán pr1 poskytnutí NFP zo strany Poskytovatel‘a Prijímatcľo\ I na realizúciu Aktivit Projektu. ktoré sú
preclmetom schvúlenei ZoNFP:
R204

2020

Spo1ufinaflCOv~1Ý fondoni

Európsky poVnohospoclúrsky
vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov

7

Podopatrenie činázov

7.4 Poclpora na investície clo vytvárania. zlepšovania
alebo rozširovania m iestnych základných
služieh ~ vicliecke obvvateVstvc) vrátane
voľného
Času
a
kultúry
a súvisiacej
in fraštruktúry

omoei/ omoci de ininimis
Oblasť zamerania (fokusová oblast‘
rioritná)
Oblasť zamerania podľa Výzvy: čJnázov

lbncl

pre

rozvoj

J

Základné
oblastiachslu2by a obnova cleclín vo vid~~~ch~

Neu latňuje sa

Schéma štátne

—

6B

Podpora miestneho rozvOja vo viclieckych
oblastiach
Aktivita
investície6:súvisiace so zvýšením bezpečnosti L J.
nákup prídavných zariadení na kornunálnu
techniku na čistenie, údržbu zelene a zimn‘1
údržbu ciest/miestnyCh komunikácií a choduíkOv
(malé zariadenia) a investície súvisiace so
zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti
vanclalizmu na verej ných priestoroch (montáž
kamerových systérnOV a mých bézpečnO5tn~ eb

2.2

~loVýzv.
~Pro~
Názov Projektu

~0l7
~
Zvýšenie
bezpečnosti
a prcvencia v obci
‚oči
vandalizmu na
verejných priestranstvách
Belža

Miesto realizáCie Aktivit Projektu

SR, Košický kraj, okres Košice
Belža

Predmet Aktivít Projektu

Presné
vymcdzenie preclmetu Aktivit Projektu je
~

Cid‘ Pro‘ektu
Použitý systénij~anc0va11!~
Číslo bankovéhO účtu Prijímatel‘a
formáte IBAN

Ciď projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP

.

-~

—

okolie, obec

~
vo

SK28 5200 0000 0000 0875 7876

účelom Zmluvy o poskytnutí NFP ‚je spolulinancovanie schváleného Projektu Prijímatel‘a. uveclenéhc)

vods. 2.1.
2.3

Poskytovatel‘ sa ‚avhzuje. ~.e na základe Zmluv o poskytnutí NFI~ poskytne NFP PrijímateVovi na účel
uvedený v ods. 2,2 lohlo článku Zmluvy o poskytnutí NFI~ na realizáciu AktivIt Projektu, a to spósohom
a v súlacle s ustanoveniatfli !mlnvy o posl‘y lnutí N PP.

2.4

Prijímatel‘ sa zaväzuje pľíjat‘ posky tnuti NFP a realizovať ‚‘šetky Akti“ity Projektu tak, aby bol
dosiahnutý ciď Projektu a aby holi Aktivity Projektu zrealizo‘ anč Riadne a Včas pri dodržaní

2/12

L~cirópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj “ dicka: l~urópa investuje clo vídieckvch oblastí
zásady hospodárnosti a primeranosti nák!ado% a pri dodržaní poelmienok stanovenÝch v Zniluve
O

poskytnutí NFP.

2.5

Podmienky (krítériá) poskytnutia príspcvku, ktoré Poskytovatel‘ uviedol V pľísluŠnej Výzve, musia
byť splnené aj počas cclej doby I)latnOSti ~i účinnosti Zinluvy () poskytnutí NFP. Porušenie pocimienok
~ U5~k0 I0)IniižtYyQ posk‘ tnuti N !Ptj~jjj mate!
je p~jejjjnyviatit NE Pakbo~ehocastvsuladc‘,clinkom 18V/P ak / Ptavnsch clokumcntov vvdanyeh
PoskytovateFom a zverejnených na webovom sídle Poskvtovateľa. nevyplýva vo \ztahu k jednotlivým
podmienkani poskytnutia príspevku iný postup.

2.6

NFP poskytnutý v zmvsle Zmluvy o poskytnutí NFP je tVoren~ prostriedkami kÚ a štátneho rozpočtu,
“ dósledku Čoho musta byt‘ finančné prostriecik~ tvoríace N F1~ ‚ ynaložené:
.
a)
v súlade so zásadou riadneho flnančného hospoclárenia v ‚‘mysle čI. 30 Nariaclenia európskeho
Parlamentu a Rady Č. 966/2012 (Ú. v. U). 1‘ 298).
b)
hospodánic~ efcktí“ne, účinne a účelne.
c)
v súlade s ostatnými pravicllami rozpočtového hospoclárenia s verejnými prostriecikami
vyplývajúcimi z ~ 19 zákona č. 523/2004!. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp~sov (d‘alej len „zákon o rozpočtových

pravidlách vercjnej správy“).
Poskytovatel‘ je oprávnený pri jat‘ osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia poclmienok podl‘a
písm. a) až c) tohto odseku !mluvy o poskytnutí NIP vo vzt‘ahu k výclavkom v rámci Projektu a včlenit‘
jeli do jednotlivých úkonov. ktoré Poskytovatel‘ vykonáva v súvislosti s Projektoni od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NF!~ (napríklad v súvíslosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou
Žiadosti o platbu (d“alej len „Ž0P“) vykonávanou Lormou administratívnej finančnej kontroly)‘ ako aj
v rámci výkonu inej kontroly, až clo skončenia doby EJdržatel‘nosti Projektu‘
2.7

Ak Prijímatel‘ poruší zásadu el~bo pravidlá podl‘a odseku 2.6 písm. a) až c) tohto článku Zrnluv~‘
o poskytnutí NEP, je povinný vratiC NEP alebo jeho čast‘ v súlade s Čl. 18 VZ!~.

2.8

Prijímatel‘ je povinný zclržat‘ sa vvkonania akéhokol‘vek úkonu, vrátane vstupu do závdzkovo pi‘ávneho
vzťahu s treťou osobou, ktorýn: by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o funaovaní EÚ v súvislosti
s Projektom s ohl‘adom na skutocnost“ že poskytnutý NEP je príspevkom z verejných zdrojov‘ s výnimkoa
pripadov‘ kde zasiahla Vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti.

2.9

Poskytovatel‘ sa zavĹizule využívat‘ dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými
osobami zapojenými najmä clo procesu registrácie. hodnotenia‘ riaclenia, monitorovania a kontroly Projektu
a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní závázkom m lčanlivosti, čím
nic sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania inFormácií povinnými osobami.

2.10

NIP nemožno poskytnút‘ Prijímatel‘ovi, ktorý má povinnost‘ zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora podl‘a zákona č. 3 15/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a cloplnení
niektorých zákonov a ku clňu podpisu tejto Zmluvy o poskytnutí NEP nic ‚je zapísaný v registri partierov
verejného sektora. Túto skutočnosť overpje Poskytovatel‘ na https:!‘rp\~gov.sk/rpvs‘ .

ČLÁNOK 3

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

3.1

Prij ímatel‘ sa zavhzuje poclať závereČnú ŽoP uajiieskůr do štyrouh (4) rokov odo dmi naclobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFI~.

3.2

Termín poelania záverečnej ŽoP pocll‘a odseku 3.1 tohto článku Zmluvy o posk) tnutí N LP je konečný
a nic ‚je možné ho menit‘ ani dodatkom k Zmluve o poskytnutí NEP.

3“ 12

Burópsky poVnohospoclársky fond pre rozvoj viclicka: kiirópa investule do vidieCk~ cli oblasti
ČLÁNOK 3
4. I

VÝŠKA NFI~

Poskytovatef a Pni imatcf sa dohodli na nasledovnom:

a)

Celková vÝška Oprávnených výdavkov na reaiizácju Aktivít Projektu je:
56 -148,00 Pt R (slovoni: phťdesiotšesťtisícštyriStOštYridsaťOsem P UR).

b)

tovatef so zaviizuje poskytnúť PrijímatePovi NFP maximálne v Sn me:
~
čo predstavuje l000o z celkových Oprávnených v~clavkov na realizáciu Al‘tivít Projektu,
/ toho
prostriedky FPfRV. 42 336.00 BUR
prostriedk~ SR SR: 14 112.00 BIiR
Tým to ustanovením nic je dotknuté právo Posky tova tePa a lebo i ného op rá v nen éh o orgánu
(napľ. certífikačnv oľgán) vykonat‘ finanČn Ú opravu.

4.2

Posk~

Uplatnitel‘ná micra NFP

.

4.3

‚.

BPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len ..ŠR SRi je:

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): BPFRV 75%, ŠR SR 25%.
Ostatnč regióu) (Bratislavský kraj): EPFRV 53 % ~R SR 17%.

Výška Oprávnených v‘~clavkov na jeden projekt je:
Min. a max. vyska OV

.

Aktivita

-)

Zameran!e

na ~ (v Ph R)

~
investicie súvisiace S vytváraním pocimienok pre trávenie voFného
čaSLi vrátane pni. lušnej inh‘aštruktúry
napr. výstavba ‘ rekonštrukcia !
modernizácia športovisk a detských ihrísk, am fiteátrov, investicie clo
rekonštrukcie ne\‘vuživaných objektov v obci pre koinunitnú J spolkovú

Min.:

činnosf vrátanerekonštrukcieexisti0oCiChkulturnYchClomo~,,
investície zair crane n~t zriaclenie nových, prístavba, prestavb~, rekonštrukcia
a moderniz~cia existujÚcich domov smÚtku vrátane ich okolia

Min.:

investície súvisiace so zvyšovanim kvality života obyvatefov investície
spojené S odstraňovaním malých tzv. divokých skládok oclpaclov resp.

Min.:

opusteného odpadu

______

10000
Max.: 150 000
‘() 000
Max.: 120000

10000
Max.: 50 000

________

investície súvisiace S vytváraním podmienok pne rozvoj podnikania
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikatel‘skú činnost‘,
výstavba rekonštrukcia tržníc pne podporu predaja niestnych procluktov a
pod.
investície clo využívania OZI! vrátane investícií spojenÝnu s Úsporou
energie len ako súčasf investícií do miestnych služieb
investície sÚvisiace SO zvýšením bezpečnosti a prevencic proti vandaIizmu
na vcrejných pnicstoi‘och (montáž kamerových systčmov a in~cli bezpeč
nostných prvkov) a investicie súvisiace so zvýšením bezpečnosti tj. nákup
príclavných zariaclení na komunálnu techniku na čisten ie. Údržbu zelene
a zimná Údržbu ciestJmiestnvch komunikácií a choclnikov (malé zariadenia)
-

4.

_____________

a.

__________

__________

6.

4.4

Min.: I () 000
Max.: 200 000
10000
Max.: 100000

Min.:

Min.: 10000
Max.: 100 000

Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivit Projektu sÚ považované výdavky po poslednej
korekcii, ‚‘ykonanej zamestnanconi Poskytovatel‘a, uvedené v ZoNFP tabuPka Č. 1, ktorá tvorí
ako príloha Č. 3 neoddelítel‘nú súčast‘ tejto Zmlu‘ ~ o poskytnutí SPP. Oprávnené výdavky inöžu
vznikn Úť najskór dtíom cloručenia ZoN PP, priČom verej né obstará“an ic mohlo byt‘ začaté najskór
dňa 01.12.2014.
—

4.5

Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu SÚ považované aj všeobecné výdavky na
prípravné práce vynaložené pred predložením ŽoN F‘P Poskytovatel‘ovi a súvisiace s výstavbou,
rekonštrukciou a modernizácion nehnutel‘ného majetku, uvedené v rámci Oprávnených výdavkov
podl‘a odseku 4.3 tohto článku Zmluv“, pri ktor!ch verc‘jné obstarávanie bolu začaté najskór dňa
01.12.2014 a to v max, výške 5 % z oprávnenÝch vÝclavkov. Pod všeobecnými ‚illa‘ Barn i na
prípra“né práce so rozumej Ú vÝdavky na poplaík‘ a rchitektoni, projektantom, inžiniei‘onl

4‘12

LurÓpskv po nohospodársky lond pre

ľ0/V0~

vidieka: Lurópa investuje do vidieckych oblastí

a konzultantom súvisiace S vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 %) a výdavky za
stavebný dozor (max. 1 %).

4.6

Za Oprávnené v~davkv Sa V žiadnom prípade nebudú považovat‘ v~davkv:
a)
uvedené vo Výzve ako neoprávnené výdavky;
b)
vzniknuté na základe obstarávan ia tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré nebolo vykonané
v súlade so zákonom Č. 25/2006 Z. z. resp. zákonom Č. 343/2015 Z. Z. O verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpiso~‘ (d‘alej len „zákon
o VO‘~), PríruČkou pre Prij ímatel‘a N FE z PRy, príslušným Usmernením Poskvtovatel‘a
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb, zverejnenÝm na wehovom sídle
Poskytovateľa
~ (d‘alej ako „Usmernenie Poskytovateľa“) — ak 1)010 obstarávan ie
tovarov, sta“ehných prác a služieb realizované (ukončené) do podpisu Zmluv‘ o poskytnutí
N FP;
c) ‚‘Zniknuté na základe obstarávan in tovarov, sta“ebných prác a si užicb, ktoré nebolo vykonané
‚‘ súlade so zákonom o VO, Systémom riadenia PRV SR 2014
2020 v platnom znení,
príslušným Usmernenírn Poskytovatel‘a k obstarávaniu tovarov, stavebnÝch prác a služieb,
zverej nenýrn na w‘ebovom sídle Poskytovatel‘a ~yaa.sI (ďalej ako „Usmernenie
Poskytovatel‘a“) — ak bob obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb realizované
(ukončené) po podpise Zmluvy o poskytnutí NEP;
d) v rozpore s princípmi konfliktu záujmoV podl‘a ~ 46 Zákona o príspevku z ESIF a Systérnom
riadenia PRV SR 2014—2020 v platnom znení;
e) ‚‘ rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti l)odl‘a čI. 30 nariadenia
európskeho Parlamentu a Rady č. 966/2012 (U. v. EU, L 298);
I) vynaložené pred podaním ZoNFP na PEA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za
neoprávnený) s výnimkou zaČatia procesu obstarávania tov‘arov, služieb a prác, ktoré je pre
Výzvy na predkladanie ZoNFP z PRV vyhlásené v roku 2015 a 2016 oprávnené od 01.12.2014
a všeobecných ‚‘ýdavkov na prípravné práce, uvedených v odseku 4.5 tohto článku Zmluv\‘~
g) vzniknuté ako všeobecné výdavky na prípraVné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou
a modernizáciou nehnutel‘ného majetku podEa odseku 4.5 tohto článku Zmluvy, ktoré
presahujú sumu 5 % z Oprávoených výdavkov; zo všeobecných výdavkov na prípravné práce
podl‘a tohto ustanoven in nebudú považované za Oprávnené výdavky ani výdavky na poplatky
arch itektom, projektantom, inžinierom a konzu itantom súvisiace s vypracovaním proj ektovej
dokumentácie presa1~ujúce 4 % z Oprávnených výda“kov a výdavky za stavebný dozor
presahujúce I % z Oprávnených vdavl~ov;
h) vzniknuté z titulu úrokov z dlžných sám;
i)
vzniknuté z titulu kápy nezastavaného a zastavaného pozemku;
j) z titulu DPH s ‚‘ýniinkou prípadov, kedy nic je vymáhatel‘ná podl‘a vnútroštátnych právnych
predpisov o DPI-I, V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle
zverejnené Usmernenie PPA Č. 1/2015 (~~j~://‘y‘v“.a a.sk/index. Ij
MD—529&jd=6858 )‘

4.7

Poskytovatel‘ poskytuje NFP Prijímatei‘ovi výlučne V súvisiosti
pocimienok stanovených:
a)
Zrn luvou o poskytnutí N FR,
b) všeobecne zaváznými právnymi predpismi SR.

c)
ci)

e)

4.8

5

reaiizáciou Aktivit Projektu za spinenia

priamu aplikovatei‘nými (majúcimi priamu účinnost‘) právnyrni predpismi a aktmi Európskej únie
zverejnen~ mi v Uradnom vest!) íku Eli;
Systémom riadenia PRV. Systémorn flnančného riadenia EPFRV a clokurnentmi vydanými na ich
základe v platnom zncní, ak boli zverejnené (Príručka pre žiadatel‘a o poskytnutie NEP z PRy,
Príručka pre prij ímatel‘a NEP z PRV zverejnené na webovom sidle www.apa.sk )‘
schváleným PRy. príslušnou schémou pomoci, Vyzvou ajej prílohami, vrátane podkladov pi‘e
vypracovanie a predkladanie ŽoN FR. ak holi tieto podklady zverej neuč.

Konečná výška NEP, ktorý hude vvplatený Prijímatel‘ovi, sa určí na základe skutočne vynaložen~ch.
odóvodnených a riadne preukázan/ch výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu v súlade s princípmi
hospodárnosti, elel‘tívnc)sti. účinnosti a účelnosti ich vynaloženia /0 strany Príj ímatel‘a. Celková výška
NEP uvedená v odseku 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFI~ nesmie byt‘ prekročená a nesmie sa
dodatočne zvyšovat‘ Fo rnwu dodatku k Zm luve O poskytn utí N FE. V prípade navýšen ia skutočne
vynaložených v‘dla\ kov ~úvisiacich s Aktivitami Projektu oproti véške schváleného N EP uvedeného
v odseku 4.1 Zmluv~ o pu~k\ tnutí NIP. znáša takéto prekroůenie ‘~davkov \‘ýlučne Prijitnatel‘ na vlastné
náklady.
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1.9

Ak skutočne vynaložené Oprávnené v~davky na realizáciu Akti\ ít Projektu po jeho ukončení sú nižšie
ako čiastka uvedená v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí N EP (tabuFka Oprávnených v‘~davkov),
Poskvtovateľ je oprávnený bez u,atvorenia dodatku k Zrn love o poskytnutí N EP znížiť vyplácan~ N EP
o rozdíel nedzi schválenou vý~kou N EP uvedenou v odseku 4.1 Zinluv~ o poskytnutí NEI~ a v~ ~kou N VP
vypočítaného to skutočne v~ naložených Oprávnených výdavkov. Ak Poskytovatel v rámci
spracováVania táverečncj ZoP jistí, že z dóvodov na strane Pdjírnatel‘a nic je možné NIP vyplatit‘ clo
véN‘~ u“eden~j v odseku 4. I Zrnluvv o poskytnutí NEI~, je oprávnen~ krátit‘ NEP bet uzavretia dodathu
k Zrn luve o poskytnutí NEP.

4. It)

Prij íinateľ sa zavdzuje v prípade použitia systému zálohovej platby použíť N EP výlučne na úhradu
Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou
o posk\ tnutí N 1:1) a ‚‘ Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenéch v odseku 1.7 písm. c)
až e) tohto článku Zmluvy o p05k) tnutí N VP.

4. I I

Prij imatel‘ sa zavSzuje, že nebude požadovat‘ a prehlasuje že nepožadoval dotáciu. prispevok, grant alebo
inú íormu pomoci na realizáciu Akti‘ ít Projektu, na ktorú je poskytovan~ NEP v zmysle tejto Zrnluv\
o poskytnutí NEP a ktorá by predsta\ ovala dvojité financovanie aleho spolutinacovanic téch istých
výclavkov 70 vdrojov kapitoly Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja viclieka SR, mých rozpočtových
kapitol štátneho rozpočtu, štátnych tondov. z mých verejných zdroiov alebo zdrojov LIJ, Prijírnatel‘ •je
povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie NEP uvedené vo Výive a v právnych aktoch EU.
V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovatel‘ oprávnený Nadat‘ orl Prijírnatel‘a vrátenie
NI-P aleho jeho časti a Prij írnateF je povinnÝ vrátit‘ NFI~ alebo jeho čast‘ v súlade s článkorn 18 VZP.

4. 12

Prijimatel‘ bene na vedornie, že NEP, a to aj každá jeho časť ‚je Finančným prostniedkorn vyplaten~ ni zo
štátneho rozpočtu. Na kontrolu použitia t~chto finančných prostriedkov, ukladan ie a vyrnáhanie sankcií
za poruhenie linančnej disciplíny sa vzt‘ahuje režim upravený v Zmluve o poskytnuti NEP, v právn) cli
predpisoch SR a v právnych aktoch Et (najniä v Zákone o príspevku 7 EŠIE, v zákone o rozpočtových
pravidlách. v zákone o finančnej kontrole a audite), Pni írnatel‘ sa súčasne zaväzuje počas doby platností
a účinnosti Zmluvy o poskytnuti NEP clodržiavaE všetky preclpis‘ a Právne dokumenty uvedené
v odseku 4,7 tohto článku Zmluv) o poskytnuti NEP.

4.13

Zniluvné strany sa dohodli, že Posk)tovatel‘ rnóže pozastavit‘ vyplatenie ŽoP, ak zistí neplnenie
povinností Pnijírnatel‘a, ak sa vyskytne potneba d‘dožeaia dokladov aleho clodatočného vysvetlenia to
strany Pnijírnatel‘a, zaevidovanej a nevysponiadanej nezrovnalosti v rámci EPERV a EPZE.

4,14

Ž0P 52 zamietne, ak Pnijírnatel‘ aleho jeho zástupca zabráni vykonaniu kontroly na rnieste, s výnimkou
prípadov Vyššej moci alebo rnirnoniadn) cli okolností (čl, 59 ods, 7 nariadenia (EU) č. 1306/2013, U. v,‘
L 347).

4.15

Poskytovatel‘ nevyplatí NEP ani neuzatvorí clodatok k Zrnluve o poskytnuti NEP v prospech Pnijímatel‘a,
ak sa zistí, že ornelo vytvoril podmienky požadované na poskytnutie NEP a tak získal výhodu, ktorá nic
je v súlade s ciel‘rni právnych prcclpisov v oblasti pol‘nohospodárstva (čI. 60 nariadenia (EU)
č. 1306/2013, U. v., L 347),

4. 16

NEP (ŽoP) Sa zamietne alebo v plnej micce odníme, ak nic sú splnené kniténi~‘ oprávnenosti a závhzky
Prij írnatel‘a stanovené Zrnluvou o poskytiutí N 1:1).

4. 17

Poskytovatel‘ preskúrna ŽoP, ktoi‘á mu hola doručená orl Prij ímatel‘a, a stanoví sumy NEP, ktoré sú
oprávnené na vyplaten e, Poskvto\ aid‘ stanoví:
a) sumu, ktorá sa má vyplatit‘ Prij ímatel‘ovi na základe ZoP,
h) sumu, ktorá sa má vyplatit‘ Pnij ímatcl‘ovi po preskúrnaní oprávnenosti vÝdavkov v ŽoP.
Ak suma stanovená podl‘a písmena a) pre‘~~ sumu stanovenú podIa písmena b) o viac ako 10 00,
administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanovenú podl‘a písmena h). \ř~ška sankcie predstavuje
rozdiel rneclzi uvedenými dvoiua sumami, no nesmie prekročit‘ úplné odňatie NFI~ (čI. 63 ods. I
nariadenia (EU) č. 809/20l4.U.‘., 1.227).

4. 1$

Poskytovatel‘ ‚je oprávnený kontroIo~a[ údaje uvedené v ŽoP aj na základe údajov alebo obchodných
dokumentov, ktoré majú u seba tretie stran) (čI. 5 I ods. 2 nariaclenia (Eťl) č. 809 ‘201 4,t‘J.v., 1. 227).
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ČLÁNOK 5

5.1
5.2
5.3

Poskytovatel‘ zabezpečí poskytnutie NEP PrijímateFovi he/hoto\ ostne na Prijímatel~om stanovený
bankový účet, vedeny~ ~‘ EUR, uvedený v odseku 2.1 Zmluvy o posl‘y tnuti NEP.
Prijímatel‘ sa zaVtizuje udržiavať účet uvedený v odseku 2. I ĺmluvy o poskytnutí NIP otvorený až do
pripísania záverečnej platby na Projekt.
Prijímatel‘ je Oprávnen~ realizovat‘ úhrady Oprávnen~ch v~duvko\ aj z mých účtov otvorených
PrijímateFom pri dodržani podmienky existencie jedného učtu ia primem prostriedkov N EP. V prípacle
úhrad v inej mene ako v Eli R. móže byt‘ tento účet/účt vedei~ é eudiej mene.
Prij ímatel‘ je oprávnen~ otvoriF v koinerčnej banke osobitn~ účet pre Projekt.
V prípade využitia systému Financovania reFundácia sú výnosy na účte účtoch prímmom Prijímatel‘a. Ak
je NFI~ poskytnutý systémom zálohovej platby, účet uvedený v osls. 2. I Zmluvy o poskytnutí NFP je
neúročený.
ČLÁN0I

6. I

ÚČET PRIJÍMATk[A

6

I~LATBY PRlJÍ~IATEL‘OVl

Prijímatel‘ je oprávnený na základe Zmluvy o poskytnutí N EP predkladat‘ na Projekt jednu ŽoP za
kakndárny rok. V prípade financovania projektu systémom záloho‘ ej platby móže prijímatel‘ podat‘
v rámci jedného kalendárneho roka aj viac ŽoP za podmienky že ‚ rámci jedného kalendárneho roka bude
podaná aj záverečná ZoP.
‚

6.2

Prijmnintel‘ predkladá kompletnú ŽoP na predpís‘anoni tločive zverejnenom na webovom sídle
Poskytovateľa(wwyyuia.sl) doporučenou poštou na adresu: Pódohospodárska platohná agentúra, Odbor
autorizácie podpár, I lraničná 12, 815 26 Bratislava alebo osobne v podatel‘ni na hore Livedenei adrese. Za
dátum doručenia ŽoP sa považuje:
a)
v prípacle osobného doručenia deň je Fyzického Joručenia v písomnej Formo do podatel‘ne
Poskytovatel‘a na PP!‘, pričom záverečná ZoP musí byt‘ doručená najneskór v posleclný deň,
stanovený na podanie ZoP v Zmluve o poskytnutí NEP. do konca úradných hodín:
b)
v prípacle zaslania poštou alebo kuriérom deň odov‘dania dokumentácie ŽoP na takúto prepravu.
pričom záverečná ŽoP musí byt‘ podaná na pošlovú prepravu najneskór v posIecln~ deň,
stanovenÝ na podanie ZoP v Zmluve o poskytnuti Nl P (rozhodujúca je pečiatka poštyĺkuriéra
na obáike, v ktorej sa ~oP doručuje).
.

.

6.3

NeoddeliteP~ou súčasťou ŽoP sú prílohy uvedené v zoznane príloh E koP, ktorýje pre každé opatrenie
zverejnený na webovom sídle Poskytovatel‘a (~ yv.aa.sk~ ako aj prílohy, ktoré ako neoddelitel‘nú súčasF
ŽoP navyše oproti zoznamu príloh 1K /.oP deFinuje Zrnluva o poskytnutí NEP. Prílohy vrátane účtovných
cloklaclov predkladá Prij ímatel‘ v čitatel‘nej kópii, ak nic jc‘ inak povedané v zozname príloh E /oP. Uradne
neosvedčené kópie všetkých príloh ZoP musia súhlasit‘ s originálmi. ktoré sú v držbe Prijímatel‘a
a v prípade účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve Prijímatel‘a
v zmy‘sle ~ 10 ods. I zákona č. 43 1/2002 7. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Čo Prij ímatel‘
potvrdí v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasFou /oP. Originály a Fotokópie účtovných dokladov sú na
viditel‘nom mieste (napr. pravý horný roh prvcj strany‘ dokladu) označené :‚. Einancované Z prostriedkov
EPERV 2014 2020“. Výšku finančných prostriedkov Z verejných zclrojov, o ktoré prijímatel‘ žiada v ŽoP,
zaokrúh Ii naclol na naj bližší eurocent.

6.4

VÝška záve~ečnej platby ŽoP nesmie byť menej aRo 15 % z výšky NFP a predchádzajúce platby
iiesmú pľevýšiť 85 % z výšky NEP. V pľípade jednej ZoP je uvedená podmienka hezpredmetuá. Ak
Prijímateľ predloží len jednu ZoP, považuje sa táto zároveň aj za záveľečnú.

6.5

Prostrieclky EPER\~ a štátneho rozpočtu na spoluimnancovanie sa vyplácajú v potnere stanovenom na
Projekt na základe Oprávnených výdavkov zo strany Prij íiuatel‘a.

6.6

Nárok Prijímatel‘a na vyplatenie príslušnej platby‘ 2~oP vzniká len v rozsahu, v akom Posk\ tovateF
rozhodne o oprávnenosti výclavkov Projektu.

6.7

Každá platba Prij ímatel‘ovi z prostriedkov EPERV a štátneho rozpočtu na spolutinanco\ unie je realizovaná
naximálne clo v~šky súčtLl pomeru Iinančn~ch prostriedkov IšPERV a štátneho rozpočtu schváleného na
Projekt.

6.8

V~ ška N EP ‚ yplácaného Prij ímatel‘ovi sa /aol‘rúhFule nadol na
Nl:p sa ‚aol‘rúliFuje nahor na najhližší cent.

nalbl ižší

cent. Véška akéhokol“ ek zn íženia
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6.9

PoskytovatcF realizuje jednotu‘

6. I ()

Prijíniatef je povinny realizovatj hnančné operácie t~ kajúcc sa rcalizácie Aktivít Projektu výlučnc
bezhotovostnou formou. I lotcvostné platby sú prÍpustné. iba ak tak bob stanovené vo Výzvc a iba
v prípacle obstarávania~ ktoré bulo ukončené v ciohe prcci dátumom poclpísania Zmluvy o posk~ tnutí NIP.

6. I

V súlaclc s článkom 7 \17.P sa Pri~ ímateľ ri‘adi ustano‘ eniami p‘atným i pre pľíslušn“ s‘stém
financovania uvedenÝ v ČI6 a ku 2 ods. 2.1 Zmluvy o poskvlo atí NEP. Ostatné ustanoven ia článku 7 VZP
sa nepoužijú.

6. 2

Prijímatef sa ‚avtizuje prcdložif k iávcrečnej ŽoP elcktronickú fotodokunientáciu pľedrnetu Projektu
podFa vlastnébo uváženia, ktorá pozostáva z minimálnc troch (3) fotografií predmetu Projektu a súčasnc
Z minimálne troch (3) lbtograhí preukazujúcich plnenic informačnýcb a propagačných povinností
uvedených v čI. 12 VZP. Prijímatcľ vyslovuje súhlas s vvuž~tím fotodokumentácie na propagáciu
PRV Poskvtovateľoni, nad iacim orgánom, Národnou siet‘ou rozvoja ‚‘idicka SR.

ČLÁNOK
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platby /oP v~ lučne bciiiotovostnou formou.

ŠP[šCIFICKÉ POVINNOSTI PRIJÍ~1ATEĽA

7.1

lnvestície v rámci tohto Projektu huclú považované za Oprávncné výdavky, ak sa vykonajú v súbacle
s plánmi rozvoja obcí ‚‘O vidicckych oblastiach a ich záklacln~ch služicb a sťi konzistentné s akoukofvck
príslušnou stratégiou mícstncho rozvoja. pnp. sa opierajú O M iestnLl Agendu 21. resp.. mé plán\
a rozvojové dokumenty.

7.2

Neumožňuje sa umelé rozclefovanie projektu na etapy. t. .j kažcl~ samostatný projekt musí byť po ukončení
real izácie I‘Ĺinkčný, životaschopný a pod.

7.3

Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri vcrejnom obstarávaní sa vzfahuje na všetky výdavky okrem
všeobecných výclavkov na prípravné práce súvisiacc s ‚ýstavbou, rckonštrukciou a moclcrnizáciou
nehnutcFnélio majetku v rámci Oprávnených Aktivit Proiektu. pri ktorých vcrejné obstarávanic holc) začaté
najskár clňa () I 12.2014 a to v max. výške 5 % z oprávncn~ch výclavkov. Pod výdavkami na prípravné
práce so rozumejú výdavky na poplatky architektom projektantom, inžinicrom a konzultantom súvisiacc
s vypracovaním projektovcj cbokumcntácie (max. 4 %) a výdavky za stavebný dozor (max. I %). V~cbavky
~ prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predbožcním ~oN EP Posk~ tovatel‘oví.

7.4

Prijímatcf so zavSzuje dodržať Ciď Projektu podfa čI. 2 ods. 2.1 tcjto Zmluvy o poskytnutí NIP.

7.5

Začatie rcalizácic Aktivit Projektu pred uzatvorením Zmbuvv o poskytnutí NFI~ je Prijímatcl‘ povinny
oznámit prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného Poskytovatefovi na preclpísanom tlačive
(viď príboha č. I Príručky pne prijímatel‘a NEP z PRV) v ebole clo siedmich (7) dní od účinnosti tejto
Zmluvy o poskytnutí NEP. V prípaclc, ak Prij ímatcV začal s realizáciou Aktivít Projektu až po uzatvorcní
Zmluvy o poskytnutí NEP, je povinný táto skutočnosf oznámif Poskytovatefovi v lehote clo siedmich (7)
dní od začatia realizácie Aktivít Projektu prostrcdníctvon písomného oznámenia adresovaného
Poskytovatcfovi na prcdpísanom tbačive (viď príboha č. I Príručk~ pne prijímateFa NEP z PRV).

7.6

Vvplotcnie poslednej (záverečnej) ŽoP na základe čI. 6 tejto Zmluvy o poskytnutí NEP bude
podmiencné registnáciou Projektu do Národnej side rozvoja vidieka SR. Proces registrácie
projektov pľebieha online na ‚vebovo[n sídle w“w.nsrv,sk ‚ kde sú zverejnené i podrobné podmienky
ľegistrácie.

7.7

Neplnenie povinností Prijímatefa uvedených v tomto článku sa považuje za poi~ušenie Zmluvy
o poskvtn atí N EP podstatnÝm spósObonb

7.8

Ustonovenia článkov 7C) a 7t)) VZI~ so prd výz‘ u Č. 22!PRV/201 7 nepoužijú. lJstanovenio Článku 9
VZI~ tÝ kaj úce so zabezpečenio pob Podávky Poskvtovotel‘a zo Zrn Iuvv o poskytnutí N EP so p re
uvedená ‚ Ýz“u použij Ú iI)a V pnípacle ‚‘ užitia systému ‚.álohovej platby.

7.9

V prípadc. ak predmetom schválcncj ŽoNIP je rcali,ácia nvcstície súvisiaccj so zv~šcním bezpečnosti a
pncvencic proti vandal i/mu na vcrcjných pric~tc~ocli ( montáž kamcrov)ch s~ stén~o“a i n\ cli
hczpcčnostn\ ch prvkov). a kamery, vrátane ich sú‘ ísíacieh koiuponcntov. a mé hczpečnostné prs k\ (t~ ‚a
sa aj vercj ncho osvctlcnia. ak ~jc súčast‘ou cal irovancj n‘cstícic) sú v rámci realizácie ins c~t icic
um icslncué no podpcrn~ Ch bodoch vcdcnia N N dl ktrihucncj ‘ictc (Západlosbovensl‘á distribučná. ii‘..
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Stredoslovcnská distribučná, as., Východoslovenské distribučná. a.s.), tak prijlmateľje povinný. sůčasne
s poslednou ŽoP, predložit‘ poslcy to‘ateľovi vyjadrenie, resp. súhlas di‘tribučnej spoločnosti
s umiestnenlm kamerových systémov a mých betpcčnostných prvkov na týchto podpeniých bodoch
vedenia NN. Toto vyjadrenic, resp. sůhlas distribučnej side prijímatcľ predkladá ‚O forme originálu abbo
úradne osvedčcnej fotokópie a musí by C platné na obdobie udržateľnosti projektu podia tejto ‚‘mluvy.
ČLÁNOK 8
8.1

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

Zmluvné strany na dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovaC pbnenie podia Zmluvy
o poskytnutí NEP dovtedy. kým mu Prijímateľ nepreukáže spůsobom požado‘anýin Poskytovateľom,
splnenie všetkých nasledovných skutočností:
a)

Vznik platného zabezpečenla pohľadávky (aj budŮcej) Poskytovatel‘a voči Prijímatelovi. ktorá
by mu mohla vsniknůt so Zmluvy o poskytnutí NEP, v súlade s ustanovenian‘i kapitoly 3 Prfručky
pm prijímatcľa NEP z PRV a článku 9 VZP.

b)

Zreallzovanbe verejného obstarávanla podia zákona o VO alebo obstará‘ania tovarov. služieb
a stavebných pite podia podmienok určených Poskytovateb‘om a stanovených v Právnych
dokumentoch, metodických usmerneniach vydaných Poskytovatelom v pripadoeh. ak na na
obstarávanie tovarov. služieb a stavebných pite nev4ahuje zákon o VC). pričom Prijlmatel‘
vyslovene sŮhlasí s tým, že bude postupovat spůsobom stanoveným zákonom oVO, mými
uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumcntmi ktoré na jeho vykonanie může vydat

PoskytovateF.
c)

Polstenle pokrývajůce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteněho v sávisbosti
s Realisáciou Aktivít Projektu, kLorýje zahrnutý v ZoP. ako aj poistenie majetku. ktorýje zábohom
v smysle platného záložného práva v prospech Po%kytovatel‘a, a to za podmienok a spůsobom
stanoveným v kapitole 3 Príručky pm prijímatefa NEP z PRV a článku 9 VZP.

8.2

V zmysle ust. * 401 Obehodného zákonníka Prijlmateľ vyhlasuje, že predbuje premlčaciu dobu
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NEP abebo jeho časti abebo (b)
krátenia NEP abebo jeho časti, a to na IQ rokov od doby, l~ddy premlčacia doba sačala plynúC po prvý raz.

8.3

Ak podia /‚mluvy o poskytnutí NEP udel‘uje Poskytovatel‘ sůhlas týkajůci na Prijímatel‘a alebo Projektu,
Zmbuvně strany na výsbovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijimateľ právny nárok, ak
právne predpisy SR abebo právne akty Eů neustanovujú inak.

SA

Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb abebo vykonaniu stavebných pite
po uhradení preddavkovej platby Prijímatebom DodávateFovi spůsob a lehoty docbanialposkytnutia abebo
vykonania plnenia vyplývajú so smluvy uzavmtej medzi Prijímateb‘om a jeho Dodávateíom, pričom tieto
nesmú byt‘ v rozpore s pravidlami stanovenými PoskytovateFom v Právnyeh dokumentoch (napr.
v Príručke pm PrijlmateFa NEP z PRV).
ČLÁNOK 9

KOMUNIKACIA ZMLUVNÝCII STRAN A DORUČOVANIE

9.1

Zmluvné strany na dohodli, že ieh vzájomná komunikácia sůvisiaca so 7.mluvou o poskytnutí NEP si pm
svoju závaznost vyžaduje písomnů formu, v rámci ktomj sú Zmbuvné strany povinné uvádzat‘:
identifikačně údaje Zmbuvnýeh strán. číslo Výzvy, číslo Zmluvy o poskytnutí NEP, kód Projektu, číslu
opatmnialpodopatrenia, písomné doklady (ak je mlevantnó). Zmbuvné strany na savšzujŮ. že budO pm
vzájomnú písonuiú komunikáciu používat poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NEP, ak
nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spůsobom určeným v kapitole 5 Priručky pm prijímateľa NEP z PRV.

9.2

Poskytovatel‘ může vzájomnú komunikáciu súvisiacu so zasielaním návrhov zmlÚv oeriadení sábožného
práva v prospech PPA. návrhov docbatkov k Zmluvám o poskytnutí NEP. návrhov dohůd o ukončení
Zmluvy o poskytnutí NEP, výsiev na doplnenie 7‘oP, oznámení o vy konaní kontroly na mieste a výsiev na
doplnenie monitorovacích správ realisovat elektronicky prostredníetvom emailu. Zmluvné strany si
‚ároveň dohodli ako mimoriadny spůsob doručovania písomnýeh sásielok doručovanie osobne alebo
proitredníctvom kuriěra: takéto doručenie Poskytovatelovi je možně ‚ýlučnc v úradnýeh hodinách
podateľne Poskytovatela ‚verejnených verejne prktupným spůsobom.
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9.3

Otnámenic. ‚ýtva. žiadosť abbo iný dokument (ďalej ako ..písomnosĚ) ~asielaný druhej Zmluvn#j sírane
v písomnej lénnc podia Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu správy t finančnej kontroly podiu
Článku lb ods. 2 VZP. sa považuje pm účely Zmluvy o poskytnuti NFP ta doruČenú, ak dójde do dispo~icic
druhej Zmlubnej strany na adrese uvedenej v áhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP. a to aj v prípade, ak adre‘at
pisomno~ď ncprevzat priČom a doň doručenu pisomnosti as považuje doň. v ktorý došlo k:
a) uplyniliu uložnej (odbcrnqj) lehoty pisomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
b) odopretin prijatiu písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosC doruČovanú poštou akImu
osobnýn‘ doručenlm.
c) ‚rráteniu pisomnobti odobielateFovi. v pripade vrátenia z‘sielky spi‘ (be, ohiadu na prfpadnú potnamku
‚adresát ne,námy~.

9.4

Návrh čiastkovej správy alebo správy t íinančnej kontroly na mieste v „mysle Článku 16 ods. 2 VZP
zasielaný druhej Zmluvnej swane v písomnej forme as povaluje pm účely /mluvy o poskytnutí Nl‘P en
doručený ‚súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v * 24 a 25 ‚ákona Č. 71/1967 Ib.
o správnom konani (Správny poriadok) v eneni neskorších predpisov a v * 20 ods. 6 zákona Č. 35712015
Z. i o íinančnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niekto‘ých zákonov. Imluvné swany as výslovne
dohodli, že návrh Čiastkovej správy alebo návrh správy z tinančnej kontroly na mieste je doručovaný
doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbornou) lehotou Wi (3) kalendárne dni.

9.5

Zásielky doručované elektronicky budú považované a doručené okamihom. kody bude elektronická
správa k dispozicii. prístupná v elektronickej schránke tmluvnej strany. ktorá je adresátom. teda
momentom. kody Imluvnej swane, ktorá je odosielateFom. pride potwdenie o úspešnom doručení zásielky:
ak nic je objcktivnc z technických důvodov možné nastaviC automatické potvrdenie o úspešnom doručení
zásielky. ;:mluvné swany výslovne sůhlasia s tým. že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná
a doruč.rnú momentom odoslania elektrpnick~j správy Zmluvnou stranou. ak druhá Zmluvná strana
nedostala automatickú informáciu o nedoručeni elektronickej správy.

9.6

Prijímatel je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely pis. mnej komunikácie
Zmluvných strán.

9.7

„mluvné ttrany as ~avIlzujú. že vzájomná komunikácia bude prebiehať v sbo‘ensl.om j.,zy ku.
ČLÁNOI( 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Zmluva o poskytnutí Nfl je uzavretá dňom aeskoršieho podpIsu Zmluvnýeh strán a nadobáda
účInnost‘ v sálade s ~ 47a ods. 2 ObČlanskeho zákoaníka dňom nasledujáclm po dni jej zverejnenla
Poskytovateľom v Centrálnon‘ reglstri zznláv. Ak Poskytovatel aj PrijimateF sú obaja povinnými
osobami podia zákona č. 21 1/2000 1. L O slobodnom prístupe k iníbrmáciám a o zmene a doplneni
niektorých zákonov (zákon o slobodo informácií) v „není neskorších predpisov. v takom prípade pm
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFPje ro7hodujůce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí Nfl
Poskytovateľom. 7mluvné strany as dohodli, že prvé zvercjnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí
Poskytovatel‘. Písomné potvrdenie o ‚verejnení Zmluvy o poskytnutí Nfl zašle Poskytovatel PrijímatcFovi
v prípade. at. o to prijímateľ v súlade s * Sa ods. II zákona o slobode infonnácií požiada. Ustanovenia
o nadobudnutí platnosti a účinnosti podia Lohto odseku as rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

10.2

Zmlnva o poskytnutí Nfl as uzatvára na dobu určItá a jej platnost‘ a áČinnosť končí ukončením
doby Udržateľnostl Projektu, s výnimkou prípadov, kedy dOjde k skoršbemu mimoriadnemu
ukonČenlu doby platnostI a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Nfl podl‘a ČL 17 VZP.
V súlade s ustanovením čI. 71 nariadenia (UI)) Č. 130312013, Ú. v., 1‘ 347 sa doba I Jdržatefnosti Projektu
stanovuje naslodovne:
Doba udržatelnosti projektu as začina v kalendúrny deň. ktorý bezprostredne nubleduje po kalendárnom
dni‘ v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu (tzn. uhradeniu záverečnej ?oP Prijimatelovi).
Doba Udržateľnosti Projektu skončí uply nutím platlch rukov odo dia flnanČného ukonČenia projektu.
Ak Prijimatel‘ neprecllo)í zá‘erečnú Žol‘ ubebo Posky tovaLef záverečnú ?oP ‚unuetne. posledná priebc?ná
ŽoP bude považovaná za zú‘erečnú ŽuP u doba udr?ateľnosti projektu sa ‘utne počítat od prvého
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kalendárneho dňa nasleduj úeeho po skončení lehoty na podaiuc ‚ávcrečnej ‘~oP stanovencj v článkLl 3 ods.
3. I Zmluvy o poskytnutí N FR
.

0.3

10.4

Zmluvu o poskytnutí NIP je možné meniť alebo dopÍňať len na základe vzáíomncj dohody Zmluvných
stián formou písoniného a očíslovaného dodatku k Zmluve O p~k\ tnutí Nb P, podpísaného Zmluvnýni i
stranami (v prípadc významnejších zmien Projektu, V prípacle rcalt/o‘ ania verejného obstarávania až po
podpise Zmluvy o poskytnutí NFP). Na uzatvorenie dodatku k Zrnluve o poskytnutí NFP neexistuje
p~ávny nárok žiad flC~ zo Zrn Iuvných strán. Realizovanie zrn ien Projektu podlieha ustanoven in rn
kapitoly 5 až 7 Príručk pre prijímateFa NFP z PRV.
Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP prechádzajú aj na právnych nástupcov

Zm luvných strán.
10.5

Prijímatef vyhlasuje, že mu nic sú známe žiadne okolnosti, ktoré b\ negalívne ovplyvnili jeho oprávn.‘nost‘
alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok. ktoré vieclli k schváleniu ŽoNFP
pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatefa sa po‘ažuje za podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí N[P a Prijímatel‘ je povinný vrátit‘ NFP alebo jeho čase V súlade s článkom 18 VZP.

10.6

Prijímatel‘ vyhlasuje, že všetky vvhlásenia pripojené k ŽoNFP ako aj zaslané Poskytovatel‘ovi pred
podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení ZmlLivy o posk)tnutí
NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prij ímatefa sa považujč za podstatné porušen ie
Zmluvy o posk)tnutí NFP a Prijímatel‘ je povinný vrátiť NFP aleho jeho časť v súlade s článkom 18 VZP.

10.7

Ak Sa akékol‘vek ustanovenie Zmluv) o poskytnutí NFP stane neplatným a/alebo neúčinným v dósledku
jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi LU. nespósobí to neplatnost‘ a!aleho
neúčinnost‘ celej Zmliivy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluv)‘ o poskytnutí NIP.

10.8

Zmluvné strany vykonali vofbu práva podl‘a ~ 262 ods. 1 Obchoclného zákonníka a výslovne súhlasia. že
ich záv~izkový vzťah vyplývaj úci zo Zmluvy o poskytnutí N LP sa bude nadit‘ Obchodnýni zákonníkom tak.
ako to vyplýva in záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí N LP na úvodnej strane.

10.9

Zmluvné strany budú všetky pnípadné spory vzniknLité zo Zmluv) o poskytnutí NFP, vrátanL sporov o jej
platnosť. vyklad aleho ukonfenie. nešit‘ prednostne vzájomn~ in konsenzom a dohodoo; v prípacle
nedosiahnutia dohody je ktorákol‘vek Zmluvná strana oprávnená obrátíť sa na miestne a veeae príslušn~
súd Slovenskej republiky pocll‘a právneho poriadku Slovenskei republiky. V prípacle sponu Sa bude
postupovat‘ poW a ~vnopisu Zmluv) o poskytnutí NFPuloženého di PoskytovateI‘a~

10.10 Zmluva O posk\‘tnutí NLP je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnost‘ou originálu, pničom ~ uzavretí
Zmluvy o poskytnutí NLP dostane Prij ímatef jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovatel‘. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podl‘a predchádzajúcej vet)‘ tohto odseku sa rovnako
vzt‘ahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení Zmluvy
o poskytnuti NFP.
10.11 Zmluvné strany herti na vedoinie, že táto Zmluva O posk‘tiutí NFP je povinne zverejňovaná na základe
ustanovenia ~ Sa zákona o slobode informácií.
10. 12 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluv)‘ o poskytnutí N LP do troch (3)
mesiacov od ~jqj uzavretia platí v zinysle ustanovenia ~ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu
Zml uvy o poskytnutí N LP nedošlo.
10.13 Prijímatel‘ svojím l)odPisOn) Zmluvy O posIK‘tnutí NFP potvrdzuje. že sa riadne oboznámil a súhlasí so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú ako príloha č. I neoddelitel‘nou súčastou Zmluv)
v súlade s či. I odsek 1.3 tcjto Zmluvv o poskytnutí NLP.
10.14 Zmluvné strany v~ hlasujú, že si text Zmluvy O posldytnrltí NLP dúsledne prečítali, jej obsahu a právnyn
účinkom z nej vvpl~“ajúcin) porozumeli. ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité
a zrozumitel‘né. nepodpísali Zinluvu O poskytnutí NFP v núdzi ani za nápadne nevýhodných l)Odiinie)01‘.
podpisujúce osob\ sú oprávnené k podpisu Zmluv)‘ o posk tnutí NLP a na znak súhlasu ii vlastnoručne
podpísali.
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10.15 Neoddelitel‘nou súČast‘ou Zmlu‘y a poskytnu« NFP sú jej prílohy:
Prilohe Č. I

Všeobecná milu‘ ně pudmienky (tverejnené na ww“.apq.‘~ a po podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP na “w.crů‘qgpyjk)

Priloha Č. 2

Predmet Akti‘II l)rojcktu

Priloha Č. 3

Výška (lprávncn$ cli ‘5davkov

Iq

V Bratislavo díla

....tt!LPM

Za Poskytovaterrn

V

Za Prijímatera:

díla

