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Poskytovatel' :

a

Prijimate|':

1.1

1.3

ZMLUVNE STRANY

?6dohospodárska platotlná agentúra
sídlo: Hraničná I2.815 26 Bratislava
tČo: :o 7g4 323
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch. PhD.. generálny riaditel'
rozpočtová o:ganizácia s pósobnosťou podl'a § 9 a nasl. zákona
č.280l2a17 Z. z. v spoielí s § 2l a nasl. zákona č. 52312004 Z. z.

(ďalej len ..Poskytovatel"'.)

obec: obec kotrčiná Lúčka
sídlo: KotrčináLúčka 64, 013 02 Gbel'any
IČO 00321397
štatutárny orgán: Jozef Žabka - starosaa obce
kontaktné údaje - tel./faťe-mail: 041156 302 72, 0948 484 072

s:aroslaíra;kotrc i nal ucka. sk

1.2

(d'ale.i len ,. Prijímatel"')

(Poskytovatel,a PrUimajljůxiť.:§?;:*íJ!::H,i:,:žffi#T;lTry- d'alej spoločne aj aktl

Zmlavné strany sa na základe právoplatného Rozhotlnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,ŽoNF?") vydaného podl'a zákona č.29212014 Z. z.

o príspevku poskytovanom z európskych štruktarálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej ako ,,Zákon o príspevku z aŠlR*;

dohodli na uzavretí tejío Zmluvy o poskytnuti NFP:

č:-ÁNor t úvoDNá usuNovsNta

Zmlwa o posk_vtnuli \|PP yyxžíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvnýoh strán poimy a definície, ktoré
sú uvedené vPríručke pre žiaclalel'a oposkytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020
v p|atnom znení (d'alej len..PRV"; a v Príručke pre prijímatel'a NFl z PRV v platnom znení. Tieto po.im_v

a detjnície sa vzt'ahu.jú na samotnú textovú čast'Zmluvy o posk"vtnu:í NFP aj na jej prítohy (uvádzajú sa
v texle vel'kým začiatočným písmenom).
Zmluvou o poskytnutí NFP sa označu.ie táto Zmluva o poskytnutí NFP a jej príIohy. Prílohy uvedené
v závere Zmluvy o poskytnuti NFP pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Zmluvy
o posiytnutí NFP. tzn. ich obsah.]e pre Zmluvné s::,any závázný.
Neoddelitel'nú súčast' tejto Zmluv}, o poskytnutí NFP tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (d'alej
len ..VZP"). ktorých aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sítlle Poskytovateloa
lvll,ll,.apa.sk v časli Projekiovó podpory: PRV 20l4 -2020. VZP budú zároveň povinne zverejnené ako
príloha č. 1 k Zmluve na r.vebovom sídle r,vu,r,v.crz"._qor,.sk .
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2.1

Európskr pol'nohosptť,ársk_r tbnd pre rozroj r idieka: Europo inr e_":_ c ;., : iJieukr ch oblastí

člÁtqor 2 pREDMET A účEL zŇlLL\ }

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných poúnieooli prár a por inntlstí Zmlur ni ch
strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovatel'a Prijímatetoti na rcaliz.iciu _{Lrir ít prtriektu_ kt.-,ré su
predmetom schválenej ŽoNFP:

ro rifieďrvcih

2,2

z.J

2.4

ridfieta §R ill4 - f030
Európsky pořnolnryodánt1, fmd pe foť{ťr
vidieka (EPFRV)
7 Základné služby a obnova

oblas:iach
7 .2 Podpora na investície do vlfi"árania, dcpim urril

alebo rozširovania všetlc.i,ch druh".l
inliaštruktúr malých roznerol rrát-r.rc
investícií do energie z obnovitel'ný,ch zdroitl:
a úspor energie - Investície do l._rlr árania.
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhor
i níraštruk:úr malých lozmerov

UČelom Zmluvy o pclskytnutí NFP je spo|ul'inancovanle schváleného Pro.iektu Prijímatel'a. ur,,edenóho
v ods, 2.1.

Poskytol'atel' sa zavázuje, že r,:a základe Zmluvy tl posky,tnutí NFP poskýne NFP Prijímatel'ovi na účel
uvedený v ods.2.2 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu Aktivía Projektu. a to spósobom
a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímaíel'sa zavázuje prijat' poskytnutý NFP a realizovat'všetky Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrealizovanó Riadne a Včas pri dodržaní
zásady hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených v Zmluve
o poskytnutí N§P.

Podmienky (kritériá) poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovatel'uviedol v príslušnej Výzve, musia
byť splnené aj poČas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podl'a prvej vety, je podstatným porušenim Zmluvy o poskytnutí NFP a prijímatel'
je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18YZP. ak z Právnych dokumentov, r,,yclaných

2.5

Aktivita 3:
zlepšenie vzhl'adu oLrcí - úprava a tvortla
verejných priestranstiev, námesti, parkov a pod.
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2.6

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

Poskytovatel'om azverejnených na webovom sídle Poskytovatel'a, nevyplý,va vo vzťahu k jednotiiv.ým
podmienkam poskytnutia príspevku iný postup,

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený pros:riedkami EÚ a štátneho rozpočtu.
v dósledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle č1. 30 Nariadenia európskeho

Parlamentu a Rady č, 96612012 (Ú. v. EÚ, L 298),

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,

c) v sú|ade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami

vyplývajúcimi z § 19 zákolač.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov y znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon o rozpočtových

pravidlách verejnej správy").
Poskytovatel'je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podl'a

písm. a) až c) tohto odseku Zmlwy o poskytnutí NFP vo yzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateť vykonáva v súvislosti s Prcjektom od nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou

Žiadosti o platbu (ďalej ten ,,ŽoP") vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly). ako aj

v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia doby Udržatel'nosti Projektu.

,Ak prijímateť poruší zásadu alebo pravidlá podťa odseku 2.6 písm. a) až c) tohto článku Zmluvy
o poskýnutí NFP, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. l8 VZP-

2.8 Prijímatel'je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstupu do závázkovo - právneho

vďahu streťou osobou, ktorým by došlo kporušeniu čiánku 107 Zmluvy ofungovaní EÚ vsúvislosti

s Projektom s ohl'adom na skutočnosť, že poskýnutý NFP je príspevkom zverejných zdrojov, s výnimkou
prípadov. kde zasiahla Vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti.

2.9 poskytovatel' sazavázqe využivať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výluČne oprávnenými

osobami zapojenými najmá do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu

a ich zmluvnými paftnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní závázkom mlčanlivosti, čím
nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa posk}tovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímatel'ovi, kíorý má povinnosť zapisovať sa do registra paltnerov verejného

sektora podl'a zákona č.31512016 Z. z. oregistri paftnerov verejného sektora aozmene adoplnení
niektorých zákonov a ku dňu podpisu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nieje zapisaný v registri partnerov

verejnóho sektora. Túto skutočnosť overuje Poskytovatel'na https://rpvs.gov.sVrpvs/ ,

čt ÁNox 3 TERMÍN REALIzÁCIB pRoJEKTU

Prijímatel' sa zavázule podať záverečnT ŽoP najrresk6r do štyroch (4) rokov odo dňa *adobudnutia
účinnosti Zmtuvy o poskytnuti NFP.

Termín podania záverečnej Žo? podlaodseku 3.1 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP je konečný
a nie je možné ho meniť ani dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

čt-Áruor 4 vÝšKA NFp

Poskytovatel'a Prijímatel' sa dohodli na nas|edovnom:

Celková výška Oprávnerrých výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je:

79 080,84 EUR, slovom: sedemdesiatdevát'tisícosemdesiat eur a osemdesiatštyri
eurocentov.
Poskytovatel' sa zavázuje poskytnúť Priiímatel'ovi NFP maximálne v sume:

79 080,84 EU& slovom: sedemdesiatdeváťtisícosemdesiat eur a osemdesiatštyri
eurocentov.
čo predstavuje |00oÁz celkových Oprávnených výdavkov narealizáciuAktivít Projektu,
z toho
prostriedky EPFRV: 59 3tO,ó3 EUR
prostriedky SR SR: 19 770,21 EVP.

2.7

3.1

J-z

4.1

a)

b)

3,/l1



4.3

Európsk1, pol'nohospodársky íbnd pre rozvo.j vidieka: Európa investuje do vidieckl,ch oblasti

?ýmto ustanovením nie je dotknuté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu
(napr. certifikačný orgán) vykolat' finančnú opravu.

Uplatnitei'ná miera NFP z EPFRV a zo štátneho rozpočtu S]ol,enskej republiky (ďalej len ,.ŠR SR'1 .1e:

o Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavskétro kraja): EPFRV 75%, ŠR SR 25%,
l Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47%.

Výška Oprávnených výdavkov na jeden projektje:

Za oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sú považované výdavky po poslednej

korekcii, vykonanej zamestnancom Poskytovatel'a, uvedené v ZoNFP - tabul'ka Č. 1, ktorá tvorí
ako príloha neoddelitel'nú §účast'Zmluvy o poskytnuti NFP. Oprávnené výdavky móŽu vzniknúť
na;sk6r dňom doručenia ŽoNFP, pričom verejné otrstarávanie mohlo byť zaČaté najskdr dňa
0I.12,20l4.

Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sú povaŽované aj vŠeobecné výdavky na

prípravné práce vynaložené pred predložerrím ŽoNFP Poskytovatel'ovi a súvisiace s výstavbou,
rekonštrukciou a modernizáciou nehnutel'nóho majetku, uvedené v rámci Oprávnených výdavkov
podloa odseku 4.3 tohto článku Zmluvy, pri ktorých verejné obstarávanie bolo zaČató najsk6r dňa
0|.12.2$14 a to v max. výške 10 ó/o z oprávnených výdavkov. Pod vŠeotlecnými výdavkami na
prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektomo projektantom, inŽinierom
a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 o/o), výdavky za
stavebný dozor (max. 1o/o) a výdavky na poraden§tvo v otllasti environmentálnej a ekonomickej
udržatel'nosti vrátane Štúdií uskutočnitel'nosti (max. 8 7").

Za Oprávnené_vÝdavky sa v žiadnom prípade nebudú považovat'vÝdavky:
a) uvedené vo Výzve ako neoprávnené výdavky;
b) vzniknuté na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a sluŽieb, ktoré nebolo vykonané

v súlade so zákonom č.2512006 Z. z. resp. zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov (ďalej ten ,,zákal
o Vo,,), príručkou pre Prijímatel'a NFP z PRV, prísluŠným Usmernením Poskytovatel'a
k olrstarávaniu tovarov, stavebných prác a sluŽieb, zverejneným na webovom sidle
poskytovatel'a www.ap4§k (ďalej ako ,,Usmernenie Poskytovateloa") - ak lrolo obstarávanie
tovarovo stavebných prác a služieb realizované (ukonČené) do podpisu Zmluvy o poskytnutí
NFP;

c) vzniknuté na základe obstarávania tovarovo stavelrných prác a sluŽieb, ktoró nebolo vykonané
v súlade so zákonom o VO, Systémom riadenia PRV SR 2gl4 - 2020 v platnom znení,
príslušným Usmernením Poskytovatel'a k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a sluŽieb,
zverejneným na wetrovom sídle Poskytovatel'a www.apa.sk (ďalej ako ,oUsmernenie
poskytovatel'ao') - ak bolo otlstarávanie Jovarov, stavelrných prác a sluŽieb realizovalé
(ukončené) po podpise Zmluvy o poskytlutí NřP;

d) v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 46 Zákola o príspevka z ESIF a Systémom
riadenia PRV SR 2014 -2020 v platnom znení;

e) v rozpofe so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podl'a čl. 30 nariadenia
európskeho Parlamentu a Rady č.966/2B|2 (Ú. v. BÚ, L 298);

0 vynaložené pred potlanim ŽoNFP na PPA (v tomto pripade sa celý projekt povaŽuje za

neoprávnený) s výnimkorr začatia procesu obstarávania tovarov, sluŽietr a prác, ktoré je pre
Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2015 a 2016 oprávnené od 01.12.2014

a všeobecných výtlavkov na prípravrré práce, uvedených v odseku 4.5 tohto Čtánku Zmluvy);

4.4

4.5

4.6

Aktivita zameranie
Min. a max, výška OV

na Projekt (v EUR)

I
výstavba a rekonštrukcia miestnyc}r komunikácií, lávok, mostov.

chodníkov a záchytný ch parkovísk, autobusových zaslávok
Min.: 10 000
Max.: 100 000

2.
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu,
alebo čistiarne odpadových vód

Min.: 10 000
Max.: l50 000

3.
zlepšenie vál'adu obcí - úprava a tvorba verejných priesťanstiev, námesti,

oarkov a pod
Min.: 10 000
Max.: l00 000

4.
výstavba, rekonštrukcia a idržba odvodňovacích kanálov. prehlbovanie
existui úcich obecných studní

Min.: 10 000
Max,: 50 000.

1il ]



Európsky pol'nohospodársky tbnd pre rozvoj vidieka: Eulópa investuje do vidieckych oblastí

g) vzniknuté ako vŠeobecné výdavky na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou
a modernizáciou nehnutel'ného majetku podl'a odseku 4.5 tohto článku Zmluvy, ktoré
presahujú sumu l0 7o z Oprávnených výdavkov; zo všeobecných výdavkov na prípravné práce
podl'a tohto ustanovenia nebudú oovaŽované za Onrávnené vÝdavkv ani výdavky na poplatky
architektom, projektantom, inŽinierom a konzultantom súvisiace § vypťacovaním projektovej
dokumentácie presahujúce 4 oh z Oprávnených výdavkov, výdavky za stavebný dozor
presahujúce 1 o/o z Oprávnených výdavkov a výdavky na poradenstvo v obla§ti
environmentátnej a ekonomickej udrŽatelonosti vrátane štúdií uskutočnitel'nosti presahujúce
8 oh z Oprávnených výdavkov;

h) vzniknuté z titulu úrokov z dlžných súm;
i) vzniknuté z titulu kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku;
j) z titulu DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateloná podl'a vnútroštátnych právnych

predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle
zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.ohp?navlD:529&id=6858 ),

4.7 Poskytovatel'poskýuje NFP Prijímatel'ovi výlučne v súvislosti s lealizáciou Aktivít Projektu za splnenia
podmienok stanovených:
a) Zmluvou o poskýnutí NFP,
b) všeobecne záváznými právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovatel'nými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie

zverejnenými v Úradnom vestníku E,Ú;

d) Systémom riadenia PRV, Systémom linančného riadenia EPFRV a dokumentmi vydanými na ich
základe v platnom znení, ak boli zverejnené (Príručka pre žiadaíela o poskytnutie NFP z PRV,
Príručka pre prijímatel'a NFP z PRV - zverejnené na webovom sídle www.apa.sk ),

e) schváleným PRV, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, wátane podkladov pre
vypíacovanie a predkladanie ZoNFP, ak boli tieto podklady zverejnené.

4.8 Konečná výška NFP, ktory bude vyplatený Prijímateťovi. sa určí na Áklade skutočne vynaložených,
odóvodnených a riadne preukázaných výdavkov na reallzáciu Aktivít Projektu v súlade s princípmi
hospodámosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich vynaloženia zo strany Prijímatel'a. Cetková výška
NFP uvedená v odseku 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byt' prekročená a nesmie sa
dodatočne zvyšovat' formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade navýšenia skutočne
vynaložených l,ýdavkov súvisiacich s Aktivitami Projektu oproti výške schváleného NFP uvedeného
v odseku 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP, znáša takéto prekročenie výdavkov l]lučne Prijímatel'na vlastné
náklady.

4.9 Ak skutočne vynaložené Oprávnené výdavky aa rcalizáciu Aktivít Projektu po jeho ukončení sú nižšie
ako čiastka uvedená v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (tabul'ka Oprávnených výdavkov),
Poskytovatel' je oprávnený bez uzaíyorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP znížiť lyplácaný NFP
o rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou v odseku 4.1 Zmlzxy o poskýnutí NFP a výškou NFP
vypočítaného zo skutočne vynaložených Oprávnených výdavkov. Ak Poskytovatel v rámci
spracovávania záverečnej ŽoP zlstí, že z dóvodov na strane Prijímatel'a nie je možné NFP vyplatit' <io

výšky uvedenej v odseku 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený krátiť NFP bez uzavretia dodatku
k Zmluve o poskýnutí NFP.

4.10 Prijímatel' sa zav'úuje vprípade použitia systému zálohovej platby použiť NFP výlučne na úhradu
Oprávnených výdavkov na reallzáciu Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou
o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v odseku 4.7 písm, c)
až e) tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.

4.1l Prijímatef sazav'ázuje, že nebude požadovat'a prehlasuje že nepožadoval dotáciu. príspevok, grant alebo
inú íormu pomoci na realizáctts Aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluv1,
o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité fi:rancovanie.alebo spo|uf}nacovanie tých istých
výdavkov zo zdrojov kapitoly Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, iných rozpoč:ových
kapitol štátneho rozpočtu. štátnych lbndov, zíných verejných zdrojov alebo zdrojov E,Ú. Prijímatel' je
povinný dodržať pravidlá týkajúce sazákazu kumulácie NFP uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ.
V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovatel' oprávnený žiadať od Prijímatel'a vrátenie
NFP alebo.jeho časti a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho čast' v súlade s č|ánkom 18 VZP.

4.12 Prijímatel' berie na vedomie. že NFP, a to ď1 kažďá ieho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo
š:átneho rozpočtu. Na kontrolu použitia týchto ílnančných prostriedkov. ukladanie a vymáhanie sankcií
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4.13

Európsky pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do r.idiecklch oblastí

za porušenie finančnej, disciplíny sa vďahuje režim upravený v Zmluve ! Fsk_r,tnutí NFP, v právnych
predpisochSRavprávnychaktochEU(najmávZákoneopríspevkuzESIF-vzákoneorozpočtových
pravidlách, v zákone o finančne_i kontrole a audite). Prijímaiel' sa súčasne zav'áanle počas doby platnosti
a účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP dodržiavať vše:ky predpisy a Právne dokumenty uvedené
v odseku 4.7 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné stíany sa dohodli, že Poskytovatel' móže pozastavito vyplatenie ŽoP, ak zistí neplnenie
povinností Prijímatel'a, ak sa vyskytne potreba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo
strany Prijímatel'a, zaevidovanej a nevysporiadanej nezrovnalosti v rámci EPFRV aE?ZF.

Žo? sa zamietne, ak Prijímatel' alebo jeho zástupca zabráni vykonaniu kontroly na miesle" s výnimkou
prípadov Vyššej moci alebo mimoriadnych okolností (čl. 59 ods. 7 nariadenia (EU) č. 1306/20l3. U. v.,
L 347).

Poskýovatel'nevyplatí NFP ani neuzatvorí dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP v prospech Prijímatel'a,
ak sa zistí, že umelo vytvori| podmienky požadované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, ktorá nie
je v súlade s ciel'mi právných predpisov v oblasti pol'nohospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ)
č. 130612013,U. v., L 347),

NFP (ŽoP) sa za*ietne alebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené kritériá oprávnenosti a závázky
Prijímatel'a stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

4.14

4.15

4.16

4.17 Poskytovatel' preskúma ŽoP, ktorá mu bola doručená od Prijímatel'a, a stanoví sumy NFP, ktoré sú
oprávnené na vyplatenie. Poskytovate1' stanovi:
uj sumu, ktorá sa má vyplatiť Prijímatel'ovi na základe ŽoP,
b) sumu, ktorá sa má vyplatiť Prijímatel'ovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v ŽoP,
Ak suma stanovená podl'a pismena a) prevýši sumu stanovenú podl'a písmena b) o viac ako l0 7o,

administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanol,enú podl'a písmena b). Výška sankcie predstavuje
rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročiť úplné odňatie NFP (č1, 63 ods. 1

nariadenia GÚ) č. 80912014,Ú.v.,L 227).

4.18 Poskytovatel'je oprávnený kontrolovať údaje uvedené v ŽoP aj na základe údajov alebo obchodných
dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany (čl. 5l ods. 2 nariadenia €Ú) č. 80912014,Ú.v.,l- 227),

člÁNox s účnr pRtJíMATErjA

Poskytovateť zabezpečí poskytnutie NFP Prijíma:el'ovi bezhotovostne na Prijímatel'om stanovený

bankový účet, vedený v EUR. uvedený v odseku 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP.
5.2 Prijímatel' sa zavázuje udržiavať účet uvedený v odseku 2.1 Zmlwy o poskytnutí NFP otvorený až do

pripísania záverečnej platby na Projekt,

Prijímatel' je oprávnený realizovat' úhrady Oprávnených r,ýdavkov aj ziných účtov otvorených

Pdjímatel'om pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem plostriedkov NFP. V prípade

úhrad v inej mene ako v EUR, móže byt'tento účeťúčty vedený/é v cudzej mene.

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

V prípade využiíia systómu íjnancovania teíundácia sú výnosy na účte/účtoch príjmom Prijímatel'a. Ak
je NFP poskytnutý systémom zálohovej platby, účet uvedený v ods. 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP je
neuročený.

čr,ÁNox 6 pLATBy pRIJíMATEI_]ovt

5.1

5.3

5.4

5.5

6.1 Prijímatel' je oprávnený na základe Zmlavy o poskytnutí NFP predkladať na Projekt jednu ZoP za
kalendárny rok. Vprípade linancovaniaprojektu systémom zálohovej platby móže prijímatel' podat'
v rámci.jedného kalendámeho roka aj viac ZoP za podmienky, že v $mci jedného kalendárneho roka bude
podaná aj záverečná ŽoP.

6.2 Prijimatel' predkladá kompletnú ŽoP na predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sidle
Poskytovatel'a_(wr.vw.apa.sk) doporučenou poštou na adresu: Pódohospodárska platobná agentúra, Odbor
autorizácie podpó1, Hraničná 12, 815 26 Bratislava a]ebo osobne v podatelni na hore uvedenej adrese, Za
dátum doručeniaZoP sa považuje:
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6.3

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

a) v prípade osobného doručenia deň jej fyzického doručenia v písomnej forme do podatel,ne

póskytovatel,a na ppA_. pričom závérečná žop musí byť doručená najneskór v posledný deň,

stanovený na podanie žop , Z^luue o poskýnutí NFp, do konca úradných hodín;

b) v prípade zaslaniapoštou alebo kuriérom dei odovzdania dokumentácie ŽoP na takúto PrePravu,

pričom záverečná žop musí byť podaná na poštovú prepravu najneskór v posledn,ý deň,

stanovený na podanie ŽoP v Zm|uvé o poskytnutí NFP (rozhodujúcaje pečiatka pošty/kuriéra

na obálkĚ, v ktorej sa ŽoP doručuje),

Neoddelitel,nou súčasťou žop s(tprílohy uvedené v zoznaml príloh k žop, ktor) je pre každé opatrenie

zverejnený na webovom sidle Poskyovatila (wwrv.apa.sk) ako aj prilohy_, ktoré ako neoddelitel,nú súčasť

Žop i"oyi" oproti ,ornamu príloh'k žop definuje Zmlwa o poskýnutí NFp, prílohy 
:,?t?": učto,uných

áotruaou p."dkludá rrlimatet, v čitatelnej kópii, ak nie je inak povedalré v 7oz^ame príloh k ZoP, Uradne

neosvedčené kópie usetkých príloh žop musia súhlisiť s originálmi. ktoré sú v držbe prijímatel,a

; 
", 

o.ipaae účtovných aoŘtaoov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve prijímatel,a

; ;r;l; § 10 ods." 1 ,ati"i t. 43112002 Z. z. o úétovníctve v znení neskorších predpisov, čo Prijímatel'

polu.a ui.unom vyhlásení. ktoréje súčasťou ŽoP. originály afotokópie účtovných dokladov sú na

viditel'nom mieste (napr. p.uuý t *ny, roh prvej strany dokladu) označené : ,,Financované z prostriedkov

EPFRV 2014*2020*.Výšk;ir;;J"ý"trprostriedkovzverejnýchzdrojov,oktoréprijímatel'žiaóavŽoP,
zaokrúhli nadol aa najbližší eurocent,

výška záverečnej platby žop nesmie byť menej ako 15 "/o zvýšky NFp a predchádzajúce platby

oesm.i prevýšiť §{u rnýslv Nrp. V prípade jednej žop je uvedená podmienka bezpredmetná, Ak
rrilimater predloží ten jeanu ŽoP, považuje sa táto zároveňajzazáverečni,

prostriedky EpFRv a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na

Projekt ná základe Oprávnených výdavkov zo stťany Prij ímateťa,

Nárok prijím adra na vyplatenie príslušnej p|atby Žop vzniká len v rozsahu, v akom poskytoÝatel,

rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu,

6.4

6.5

6,6

6.7 každáplatbaprijímateťovi z prostriedkov EpFRv a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná

maximálne do výšky súčtu pomeru finaněných prostriedkov EpFRv a štátneho rozpočlu schváleného na

Projekt.

6.8 Výška NFp vyplácaného prijímatel'ovi sa zaokúhl'uje nadol na najbliŽŠÍ cent. VýŠka akéhokoťvekzníŽefja

NFP sa zaokrúhl'uje nahor na najbližší cent,

6.9 poskytovatel, realizuje jednotlivé platby žop výlučne bezhotovostnou íbrmou.

6.10 Prijímatel' je povinný realizovať finančné operácie fýkajúce sa. realizácie Aktivít Projektu výlučne

bezhotovostnou formou. Hotovostné platby sú prípuitné, iba ak tak bo1o stanovené vo Výzve a iba

v prípade obstarávania, ktoré bolo ukončené v dobe pred dátumom podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP,

6.11 v súlade s článkom 7 vz? sa prijímatel, riadi ustanoveniami platnými pre príslušný systém

financovania ureaeny n článku z oaŠ. z.t Zmluvy o poskytnutí NFp, ostatné ustanovenia článku7 yZp

sa nepoužijú.

6.12 prijímateť sazav,áaujepredložiť kzáverečnej žop elektronickú^foíodokumentáciu predmetu projektu

podl,a vlastnét o u.raz.nlu, ktorá pozostáva žminimálne troch (3) fotograíií predmetu projektu a súčasne

z minimá]ne ,.oJ ir) iotogruni preukazujúcich plnenie informačných a propagačných povinností

uvedených v čl. 12 vžl. r.i-ii."tóť vystovuje súhlas s využitím fotodokumentácie na propagáciu

pRv poskytovate|,om, riadiacim orgánomo Národnou sieťou rozvoja vidieka sR,

čr,ÁNor 7 špECIFICKE povINNoSTt pRIJIMATErA

Investície v rámci tohto Projektu budú považované za oprávnené výdavky, ak sa vykonajú v.súlade

s plánmi rozvoja obcí vo uiJi."ty"r, oblástiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukol,vek

;,1-ň"" .t.átégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp,, iné plány

a rozvojové dokumenty.

v prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len za predpokladu, že prispievajú

k oživeniu ,neuýnoon"ne; ,iái'".r."; oblasti, kde móžu zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami

7.I

7.2
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7.4

Európsky poLnohospodársky lbnd pre loz\,,oj vidieka: Burópa investuje do r idieckl,ch oblastí

aširšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému ronoju (napr. k rozr,,oju
vidieckeho cestovného ruchu a pod.). lnvestícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odóvodnenie
príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonš:ruovaná alebo postavená komunikácia musí spíňať deklarovaný
účel (napojenie na inú cestu. spojenie bodu A s bodom B. a pod.).

Neumožňuje sa umeió rozdel'ovanie projektu na etapy, t. j. každý samostatný projekt musí byť po ukončení
realizácie funkčný. životaschopný a pod.

Povinnost'uplatňovať sociála,v aspekt pri verejnom obstarávaní sa vzťahuje na všetky r,ýdavky okrem
všeobecných vý,davkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou
nehnutel'ného majetku v rámci Oprávnených Aktivít Projektu, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté
najskór dňa01.12.2014 atov max. výške 10 oh z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné
práce sa rozume.iú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace
s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 7o), výdavky za slavebný dozor (max. 1 7") a výdavky
na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržatel'nosti vrátane štúdií uskutočnitel'nosti
(max. 8 7o). Výdavky na prípravné práce mohli byť vyna|ožené aj pred predložením ŽoNFP
Poskytovatel'ovi.

Prijímatel' sa zav'áizuje dodržať Ciel' Projektu podl'a čl, 2 oós. 2.1 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Začatie reallizácie Aktivít Projektu pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel' povinný
oznámiť prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného Poskytovatel'ovi na predpísanom tlačive
(viď príloha č. l Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV) v lehote do siedmich (7) dní od účinnosti tejto
Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak Prijímatel' zača1 s realizáciou Aktivít Projektu až po uzatvorení
Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovatel'ovi v lehote do siedmich (7)
dní od zaóatia realizácie Aktivít Projektu prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného
Poskytovate1'ovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. l Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV). . 

-

Vyplatenie posIednej (záverečnej) Žo? na zák|ade čl. 6 tejto Zmllvy o poskytnutí NFP bude
podmienené registráciou Projektu do Národnei siete rozvoia vidieka §R. Proces registrácie
projektov prebieha online na wetrovom sídle lyrvy.nsrv.sk, kde sú zverejnené i podrobné podmienky
registrácie.

Neplnenie povinností Prijímatel'a uvedených v tomto článku sa považuje za porušenie Zmlavy
o poskytnutí NFP podstatným spósobom.

Ustanovenia článkov 7C) a7D)YZP sa pre výzvu č. 13/PRV/2015 nepoužijú. Ustanovenia č|ánku 9
VZP týkajúce sa zatrezpečenia pohl'adávky Poskytovatela zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa pre
uvedenú výzvu použijú iba v prípade využitia systému zálohovej plalby.

čt ÁNox 8 oSo3ITNE DoJErNANlA

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' nebude povinný poskytovať plnenie podt'a Zmluvy
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímatel' nepreukáže spósobom požadovaným Poskytovatel'om,
splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskytovatel'a voči Prijímateťovi, ktorá
by mu mohla vzniknúť zo Zmllvy o poskytnutí NFP. v súlade s ustanoveniami kapitoly 3 Príručky
pre prijímateťa NFP z PRV a článku 9 VZP.

b) Zrealizovanie verejného obstarávania podl'a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác podl'a podmienok určených Poskytovatelom a stanovených v Právnych
dokumentoch, metodických usmerneniach vydaných Poskytovatel'om v pripadoch, ak sa na
obstarávanie aovarov, služieb a stavebných prác nevzťahilje zákon o VO, pričom Prijímatel'
vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spósobom stanoveným zákonom o VO, inými
uplatnite:'nými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie móže vydat'
Poskytovatel'.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obslaraného alebcl zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou Aktivít Projektu, ktorý je zalrnutý v ŽoP, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.I
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8.2

8.3

8-4

Európsky pol'nohospodársky tbnd pre rozvoj vidieka: E,urópa investuje do vidieckl,ch oblastí

v zmvsle platného záloŽného práva v prospech PoskyŤovatel'a, ato za podmienok a spósobom
stanoveným v kapitole 3 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV a ělánku 9 VZP.

V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímatel' vyhlasuje, že predlžule premlčaciu dobu
na prípadné nároky Poskytovatel'a ýkajúce sa (a) vrátenia posky,:nutého N5P alebo jeho časti alebo (b)
krátenia NFP alebojeho časti, a to na l0 rokov od doby, kedy premlčacia dobazačalaplynúť po prvý raz.

Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel' súhlas fýkajúci sa Prijímatel'a alebo Pro.jektu.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel' právny nárok, ak
právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovalov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác
po uhradení preddavkovej platby Prijímatel'om Dodávatel'ovi, spósob a 1eholy dodania/poskytnutia alebo
vykonania plnenia vyplývajú zo zmlavy uzavretej medzi Prijímatel'om a jeho Dodávatel'om, pričom tieto
nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskylovatel'om v Právnych dokumentoch (napr.
v Príručke pre Prijímatel'a NFP z PRV).

Čt ÁNOX 9 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

Zmluvné stíany sa dohodli, že tch vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre
svoju záv'áznosť vyžaduje písorrrnú formuo v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať:
identifikačné údaje Zmluvných strán, číslo Výzvy. číslo Zmluvy o poskytnutí NFP, kód Projektu, číslo
opatíenia"/podopatrenia, písomnó doklady (ak .|e relevantné). Zmluvné strany sa zavázuju. že budú pre
vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NF?. ak
nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spósobom určeným v kapitole 5 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV.

Poskytovate|' móže vzálomnú komunikáciu súvisiacu so zasielaním návrhov zmlúv o zsiadení záložného
práva v prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvám o poskýnutí NFP, návrhov dohód o ukončení
Zmluvy o poskytnutí NFP, výziev na doplnenie ŽoP, oznámení o vykonaní kontťoly na mieste a výziev na
doplnenie monitorovacích správ realizovať elektronicky prostredníctvom emailu, Zmluvné strany si
zároveň dohodti ako mimoriadny spósob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo
prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovatel'ovi je možné výlučne v úradných hodinách
podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným spósobom.

Oznámenie, výzva. žiadosť alebo iný dokument (d'alej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej Zmluvnej strane
v písomnej lorme podl'a Zmlwy o poskýnutí NFP, s výnimkou návrhu správy z finančnej kontroly podl'a
článku 16 ods.ZYZiP. sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dójde do dispozície
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát
písomnosť neprevzal. pričom za deň doruČenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) |ehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,

b) odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo
osobným doručením,

c) vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vrátenia zásielky spáť (bez ohl'adu na prípadnú poznámku
,,adresát neznámy").

Návrh čiastkovej správy alebo správy z finančnej kontroly na mieste v zmysle článku 16 ods. 2 VZP
zasielaný druhej Zmluvnej slrane v písomne.i íbrme sa považuje pre úče|y Zmlwy o poskytnutí NFP za
doručený v súlade s pravidlami doručovania pisomností upravenými v § 24 a 25 zákola č. 7111967 Zb.
o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v § 20 ods. 6 zákona č. 35712015
Z, z, o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvnó strany sa výslovne
dohodli, že návrh čiastkovej správy alebo návrh správy z finančnej'kontroly na mieste je doručovaný
doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbemou) leholou tri (3) kalendárne dni.

Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené okamihom, kedy bude elektronická
správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvne.j strany, ktorá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane. ktorá je odosielatel'om, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky;
ak nieje objektívne z technických dóvodov možné nastavit'automaaické potwdenie o úspešnom doručení
zásielky, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná

9.1

9.2

9.3

9.4

9,5

gil1
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za doručenú momenaom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou- ak druhá Zmluvná strana

nedostal a autom ati ckú i níbrmác iu o nedoručení elektronickej správ;-,

9.6 prijímatel' je zodpovedný za riadae označenie poštovej schránky na Účel1, písomnej komunikácie

Zmluvných strán.

9.7 Zmluvné strany sa zavánsju, že vzájomná komuaikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

člÁNor to zÁvnnnčNBusraNovrNIa

10.1 Zmluva o poskytnutí NřP je uzavretá dňom neskorŠieho podpisu Zmluvrrých strán anadobúda

účinnost, v súlade s § 47a ods. 2 občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dli jej zverejnenia
poskytovatel'om v Centrálnom registri zmtúv. Ak Poskytovatel' aj Prijímatet sú obaja povinnými

osobami podl,a zákona č.2u?a00 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v takom prípade pre

nadobudnutie účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnuli NFP
poskytovatel'om. Zmluvné strany sa dohodli. že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezPeČÍ

poskytovatel' a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskýnutí NFP inlormuje Prijímatel'a písomne alebo

elektronicky. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podťa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj

nauzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP,

10.2 Zmlyva o poskytnutí NFP sa azatvára na dobu určitú a jej platnosť a ÚČinnost' konČÍ ukonČením

doby Udržatel'nosti Projektu, s výnimkou pdpadov, kedy dójde k skorŠiemu mimoriadnemu

ukončeniu doby platnosti a účinnosti zmlulry o poskytnutí NFp podl,a čr. 17 yzp.

V súlade s ustanovením čl. 71 nariadenia (EÚ) č.130312013, t]. v., L 347 sa doba Udržateťnosti Projektu

stanovuje nasledovne:

Doba udržatel'nosti projektu sa začinav kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom

dni. v ktorom doš1o i1 ťrnančnému ukončen,iu projeřtu (tzn. uhradeniu záverečnej ŽoP Prijímatel'ovi).

Doba Udržaaelnosti projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dňa íinanČného ukonČenia projektu.

Ak prijímatel'nepredloží záverečnú ŽoP alebo Poskytovatel'záverečnú ŽoP zamletno posledná priebeŽná

žop bude povaiovaná za závereénú ŽoP a doba udržatel'nostj projektu sa začne počítať od prvého

kalendarneho dňa nasledujúceho po skončení lehoty na podanie záverečnej ŽoP stanovenej v Článku 3 ods.

3.1. Zmluvy o poskýnutí NFP.

10.3 Zmluvu o poskytnutí NFp je možné meniť alebo dopíňat' len na zákiade vzájomnej dohody Zmluvných

strán formóu pisomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaného Zmluvnými

stranami (v pdpade významnejších zmien Projektu, v prípade realizovania verejného obstarávania aŽ po

podpise zmiuvy o poskl,tnutí NFP). Na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP neexistuje

právny nárok žiadnej zo Zmhrrvnýeh strán. Realizovanie zmien Projektu pod|ieha ustanoveniam

kapitoly 5 až 7 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV,

l0.4 práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP prechádza)Ú aj na prár,nych nástupcov

Zmluvných strán.

l0.5 prijímatel'vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadle okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho onlávge1g;|

ale-bo oprávnenosř projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok. ktoré viedli k schváleniu ZoNFP
pre projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje za podstatné poruŠenie Zmluvy

Ó posky*nutí NFp a prijímatel' je povinný vrátiťNFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18VZP.

10.6 p:ijímatel'vyhlasuje. že všetky vyhlásenia pripojené kŽoNFP ako aj zaslané Poskytovatel'ovi pred

poápisom Zm|wy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zosaáyqú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí

NFp v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateťa sa povaŽuje za podstatné poruŠenie

Zmlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátit'NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18 VZP.

10.7 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným a,/alebo neúČinným v ddsledku

jeho rozporu s práv:rymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespósobí to neplatnosť alalebo

nejčinnosť cele.iZmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmlwy o poskytnutí NFP.

l0.8 Zmluvné strany vykonali voťbu práva podl'a § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, Že

lcl.z závázkový vztbh vyptývaj úci zo Zmllvy o poskýnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak,

ako to vyplýv a zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na Úvodnej strane.
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l 0.9 Zmluyné strany budú všetky prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej
piatnosť. výklad alebo ukončenie, riešiť prednostne vzájomným konsenzom a dohodou, v prípadó
nedosiahnutia dohody je ktorákolŤek Zmlwná strana oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne p.ir|usnli
súd Slovenske.j republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude
postupovat'podl'a rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého u Poskltovatel'a.

10.10 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po uzavretí
Zmlwy oposkytnutí NFP dostane Prijímatel' jeden (1.1 rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovateť. Počet rovnopisov aich rozdelenie podťa predchádzqúcej vety tohto odseku sa rovnako
vďahuje ď1 na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení Zmluvy
o poskytnutí NFP.

l0.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva o poskýnutí NFP je povinne zverejňovaná na zák|ade
ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií.

70.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP do troch (3)
mesiacov od jej uzavretiaplati v zmysle ustanovenia § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka, žekuzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.

10.13 Prijímatel'svojím podpisom Zmluvy oposkytnutí NFP potvtdzuje,že sa riadne oboznámil asúh|así so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú ako príloha č. l neoddelitelhou súčasťou Zmluvy
v súlade s čl. 1 odsek 1.3 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

10.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskýnutí NFP dósledne píečítali, jej obsahu a právnym
Účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné. jasné, určité
azrozumileťné, nepodpísali Zmluvu o poskytnutí NFP v núdzi ani zanápadne nevýhodných podmienok,
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na mak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

1 0. l 5 Neoddelitelhou súčastoou Zmluvy o poskytnutí NFP sú jej prílohy:

Prílohe č. l Všeobecné zmluvné podmienky (zverejnené na www.apa.sk a po podpise Zmlwy
o poskytnutí NFP na u,v,v.crz.gov.sk)

Príloha č. 2 Predmet Aktivít pro.jektu

Príloha č. 3 Výška Oprávnených výdavkov

-1 ,1! 13,03_2018 kovtFult'cíůa* t8 -02- 201s
..... dňa

ffi,§t3-ffi
§5/3 )

v Bratislave dňa

Ing. Juraj Kožuch, PhD,, generálny
Pódohospodárska platobná agentúra
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