
ZMaUVNE STRANY

P6dohospodárska platobná agentúra
sídlo: Hraničná 12,815 26 Bratislava
tČo: :o 7g4 323
štatutámy orgiln: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditel'
rozpočtová organizácia s pósobnosťou podl'a § 9 a nasl. zákona
č.280l2a17 Z. z. v spojeni s § 2l a nasl. zákona č. 52312004 Z. z.

(ďalej len,,Poskytovatel"')

obec: obec kotrčiná Lúčka
sídlo: Kotrčiná Lúčka 64, 0l3 02 Gbeliany
tČo: oo:zt:gz
štatutárny orgán: JozefŽabka* starosta obce
kontaktné údaje - tel./í-aťe-mai1: 041156 302 72, 0948 484 0'12

slarostaokotrcinaiucka. sk
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Poskytovatel' :

a

Prijímatel':

1.1

(ďalej len ,, Prijímatet"')

(Poskytovatel'a PrijímajljňiTff'Jr:3jřff::YJ,i:..:žfii,J;ilíi§r d,alej spoločne aj ako

Zmluvnó §trany sa na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (ďalej ien ,,ŽoNFP") vydaného podl'a zákona č.292t2014 Z. z.

o príspevkrr poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,Zákan o príspevku z EŠlF";

dohod|i na uzavretí tejto Zmlrrvy o poskytnutí NFP:

čtÁNox 1 úvoDNpusrnNovpNra

Zmlava o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán rroimv a definície, ktoré
sú uvedené v PríruČke pre žiadatel'a o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 _ 2020
v platnom znení (ďalej len,,PRV") a v Príručke p:e prijímatel'aNFP z PRV v platnom znení. Tieto po.imy
a definície sa vzťahujú na samotnú textovú čast'Zmluvy o poskytnutí NFP a.j na jej prílohy (uvádzajú sa
v texte vel'kým začiaíočným písmenom).
Zmluvou oposkytnutí NFP sa označuje táao Zmluva oposkytnutí NFP ajej prílohy. Prílohy uvedené
v závere Zmlwy o poskytnutí NFP pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeli:e]'nú súčast' Zmluvy
o poskytnutí NFP, tzn. ich obsah je pre Zmluvné strany závázný.
Neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluv}, o poskytnutí NFP tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (d'alej
len .,VZP"), ktorých aktuálne platné znenie je zverejnené na wetrovom sídle ?oskytovatel'a
\\,1\,\l,.apa,§k v časti Projektové podpory: PRV 20l4 2020.VZP budú zároveň poviane zverejnené ako
príloha č. l k Zmluve na webovom sídle u,lvrl,.cl,z.gov.sk .
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2.2

2.3

Európsky, pol'nohospodársky íbnd pre rozvoj vidieka: Luópa investuje do r idieck_rch oblastí

člÁNor 2 pRíDMETAúčELzMt,uvy

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úptava zmluvných podmienok, páv a povinnosi Zmlur ných

strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovatel'a Prijímatel'ovi narealizáciu Aktil,ít Pmjettu_ ktoré sú
predmetom schválenej ZoNFP:

m rozvoia vidieka SR 20l4-2020
E,urópsky pol'nohospodársky forrd píe Fourtrj
vidieka (EPFRV)
7 Základné služby a obnova dedín vo t-idiec{lctl

oblastiach
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovarria

alebo rozširovania všetk}ch druhor
inf}aštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnovitel'ných zdrojor
a úspor energie - Investície do vývárania_
z}epšovania alebo rozširovania všetkých druhol,
infraštruktúr malÝch rozmelov

účelom Zmluvy o poskylnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, uvedeného

v ods.2.1.

poskytovateť sa zavázuje, že na základe Zmlwy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímatel'ovi na účel

uvedený v ods. 2.2 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP na rcallzíciu Aktivít Projektu, a to spósobom

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

prijímatel' sa zavázuje prijat' poskytnutý NFP arealizovat' vŠetky Aktivity Projektu tak, aby hol

dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a VČas pri dodrŽaní
zásady hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených v Zmluye
o poskytnutí NFP.

podmienky (kritériá) poskytnutia príspevku, ktoró Poskytovatel' uviedol v prísluŠnej Výzve, musia
byť splnené aj počas celej doby p|atnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zm|uvy o poskytnutí NFP a Pri.iímatel'
jepovinnývrátit'NFPalebojehočasťvsúladesčlánkom 18VZP,akzPrávnychdokumentov,vydaných
poskytovatel'om a zverejnených na webovom sídle Poskytovatei'a, nevyplýr'a vo vzt'ahu k jednotlivým

podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

NFp poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu,

v dósledku čoho musia byt'linančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a) v súiade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle č]. 30 Nariadenia európskeho

Parlamentu a Rady č. 966l2a12 (Ú. v. EÚ, L 2g8),

2.4

2.5

2.6
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Európsky pol'nohospodársky fond pre rozv,oj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami
vyplývajúcimi z § 19 zákona č,52312004 Z. z. o rozpoétových pravidlách vere.inej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej sprálry").

Poskytovatel'je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podl'a
písm. a) až c) tohto odseku Zmluvy o poskytnutí NFP vo vďahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate|' vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou
Žiadosti o platbu (d'alej len ,,ŽoP") vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroiy), ako aj

v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia doby Udržateťnosti Projektu.

Ak Prijímatel' poruší zásadu alebo pravidlá podl'a odseku 2.6 písm. a) až c) tohto článku Zmlwy
o poskýnutí NFP, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

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

vďatt stretbu osobou, ktorým by došlo kporušeniu článku l07 Zmluvy ofungovaní EÚ vsúvislosti
s Projektom s ohl'adom na skutočnosť, že poskýnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov, 5 r,,ýnimkou

prípadov, kde zasiahla Vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti.

2.9 Poskytovatel' sazavázuje využivať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými
osobami zapojenými najmá do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu

a ich zmluvnými parlnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaai závázkom m|čanlivosti, čím
nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímatel'ovi, ktory má povinnosť zapisovat'sa do registra partnerov verejného
sekora podl'a zákona č.31512016 Z. z, oregistri paťtnerov verejného sektora aozmene adoplnení
niektorých zákonov a ku dňu podpisu íďlto Zmluvy o poskytnutí NFP nieje zapísaný v registri pafinefov
vere.iného sektora, Túto skutočnost'overuje Poskytovateť na hllp;;//_;py_s,g9y§Vrp_\_§l .

čr-Állor 3 TERMíN REALIzÁCIE pRoJEKTU

Prijímatel sa zavázuje podať áverečnú ŽoP najneskór do štyroch (4) rokov odo dňa nadobudnutia
účinnosti Zmlulry o poskytnutí NFP.

Termín podania záverečnej ŽoP podl'aodseku 3.1 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP je konečný
a nie je možné ho meniť ani dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

člÁNox 4 vÝšKANrp
Poskytovatel'a Prijímateť sa dohodli na nasledovnom:

a

a

Celková výška Oprávnených výdavkov na rea|izáciu Aktivít Projektu je:

96 301, 12 EUR, slovom: devát'desiatŠest'tisíctristojeden eur a dvanásť
eurocentov.
Poskytovatel' sazavázuje poskytnúť Prijímatel'ovi NFP maximálne v sume:

96 30l, 12 EUR, slovom: devátodesiatšesťtisíctristojeden eur a dvanásť
eurocentov
čo predstavuje 100Yo z celkových Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivit Projektu.
z toho
prostriedky EPFRV: 72225,84 EUR
prostriedky SR SR: 24 075,28 EUR
Týmto ustanovením :rie je dotknuté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu
(napr. certifikačný orgán) vykonat' finančnú opravu.

Uplatnite|'ná miera NFP z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠR SR";.1e:

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75%, ŠR SR 25%,

Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47%.

3.1

3.2

4.1

a)

b)

4.2
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4.3

E urópsky pol'nohospodársky

Výška Oprávnených výdavkov

fond pre lozvoj vidieka: Európa investuje do r idieckvch oblastí

na jeden projektje:

Aktivita Zamerani:e
Min. a max. výška OV

na Proiekt (v BUR)

1

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodn íkov a záchytný ch parkoví sk, autobusových zastávok

Min.: 10 000
Max.: 100 000

2.
vý stavba, rekon štrukcia, modernizáci a, dostavba kanalizácie, r,odovodu,

alebo čistiarne odpadových vód
Min.: 10 000
Max.: 150 000

zlepšenie vál'adu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí,

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

"t.
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov. prehlbovanie
existui úcich obecnÝch studní

Mia.: 10 000
Max.: 50 000.

4.4

4.5

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

korekcii, vykonanej zamestnancom Poskytovate|'a, uvedené v ZoNFP - tabul'ka Č. 1, ktorá tvorí
ako príloha neoddelitel'rrú súčasť Zmllvy o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky m6Žu vzniknút'
nalstfir dňom doručenia ŽoNFP, pričom verejné obstarávanie mohlo byt'zaČaté najskór dňa
aL12.20!4.

Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sú povaŽované aj vŠeobecné qýdavky na
pdpravné práce vynaložené pred predložením ŽoNFP Poskytovatel'ovi a súvisiace s výstavlrou,
rekonštrukciou a moďeraizáciou nehnutelnného majetku, uvedené v rámci Oprávlelých výdavkov
podloa odseku 4.3 tohto článku Zmluvy, pri ktorých verejné obstarávanie lrolo zaČató najsk6r dňa
01.12.2014 ato vmax. výške 10 B/o zoprávnených výdavkov. Pod všeobecnými výdavkami na
pripravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inŽinierom
a konzultantom súvisiace § vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 "/"), výdavky za
stavebný dozor (max. l "/"} a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej
udržatel'nosti vrátane štúdií uskutočnitel'nosti (max. 8 oÁ).

Za Oprávnené výdavky sa v žiadnom prípade nebudú považovať vÝdavky:
a) uvedené voYýzve 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. 34312015 Z. z. o veresnom obstarávaní
a o zmen€ a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o Yo")o Príručkou pre Prijimatel'a NFP z PRV, prísluŠným Usmernenim Poskytovatel'a
k obstaráyaniu tovarov, stavebných prác a sluŽieb, zverejneným na webovom sídle
Poskytovatel'a www.apa.sk (ďalej ako ,,Usmernenie Poskytovatel'a") - ak 1rolo obstarávanie
tovarov, stavebných prác a služietl realizované (ukonČené) do podpisu Zmluvy o poskytnutí
NFP;

vzniknuté na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a sluŽieb, kioré nelrolo vykonané
v súlade so zákonom o VO, Systémom riadenia PRV SR 2gt4 - 202a v platnom znenío
príslušným Usmernením Poskytovatel'a k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a sluŽieb,
zverejneným na webovom síďle Poskytovatel'a www.apa.sk (ďalej ako ooUsmernenie
poskytovatel'a") _ ak bolo obstarávanie tovarov, stavebných prác a sluŽieb realizované
(ukončené) po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP;
v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 46 Zákona o pdspevku z PŠtr a Systémom
riadenia PRV SR 2074,2020 v platnom znení;

e) v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podl'a čl. 30 nariadenia
európskeho Parlamentu a Rady č.966l2a12 (U. v, EU, L298)i
vynaložené pred podaním ZoNFP na PPA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za
neoprávnený) s výnimkou začatia proce§u obstarávania tovarov, sluŽieb a práco ktoré je pre
Yýzvy na predkladanie ZoNFP z PRV vyhlásenó v roku 20l5 a 2016 oprávnené od B1.12.2014

a všeobecných výdavkov na prípravnó práce, uvedených v odseku 4.5 tohto článku Zmluvy);
vzniknuló ako všeobecné výdavky na prípravné práce súvisiace s výstavbouo rekonŠtrukciou
a modernizáciou nehnutel'ného majetku podl'a odseku 4.5 tohto Článku Zmluvy, ktoré
presahujú sumu 10 o/" z Oprávnených výdavkov; zo vŠeobecných výdavkov na prípravné práce
podl'a tohto ustanovenia nebudú považované za Oprávnené výdavkv ani výdavky na poplatky
architektom, projektantom, inžinierom a konzullantom súvisiace s vypracovaním projektovej
dokumentácie presahujúce 4 "/" z Oprávnených výdavkov, výdavky za stavebný dozor
presahujúce 1 o/o z Oprávnených výdavkov a výdavky na poradens§o v oblasti

4.6

c)

d)

c)
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Európsky pol'nohospodársky fbnd pre rozvoj ridieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

environmentálnej a ekonomickej udžatel'nosti vrátane štúdií uskutočnitel'nosti presahujúce
8 oh zOprávnených výdavkov;

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

predpisov o DPH. Y rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na wetlovom sídie
zverejnené Usmernenie PPA č. 1i20l5 (htto:l/www.ap&9k/index.php?navll-ž2J&id=6858 ).

Poskytovatel'poskytuje NFP Prijímatel'ovi vý-|učne v súvislosti s realizáciou 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 EÚ;
d) Systémom riadenia PRV, Systémom finančného riadenia EPFRV a dokumentmi vydanými na ich

zťlklade v platnom znení. ak boli zverejnené (Príručka pre žiadatel'a o poskytnutie NFP z PRV,
Príručka pre prijímatel'a NFP z PRV zverejnené na webovom sídle wrvrv.apa.sk ),

e) schváleným PRV, príslušnou schémou pomoci, Yýzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ŽoNFP, ak boli tieto podklady zverejnené.

Konečná výška NFP, ktorý bude vypiatený Prijímatel'ovi, sa určí na záklaóe skutočne vynaložených.
odóvodnených a riadne preukázaných vý,davkov na realizáciu Aktivít Projeklu v súlade s princípmi
hospodámosti, eíektívnosti, účinnosti a účelnosti ich vynaloženia zo strany Prijímateťa. Celková výška
NFP uvedená v odseku 4.1 Zmllvy o poskytnutí NFP nesmie byt' prekročená a nesmie sa
dodatočne zvyšovať formou dodatku kZmllve o poskytnutí NFP. V prípade navýšenia skutočne
vynaložených výdavkov súvisiacich s A]rlivitami Projektu oproti l,ýške schváleného NFP uvedeného
v odseku4.1 Zmluvy o poskytnutíNFP, znášatakótoprekočenievýdavkovvýlučne Prijimatel'na viastné
náklady.

4.9 Ak skutočne vynaložené Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu po jeho ukončení sú nižšie
ako čiastka uvedená v prílohe č, 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (tabul'ka Oprávnených výdavkov).
Poskyovatel' je oprávnený bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP znížiť vyplácaný NFP
o rozdie] medzi schválenou výškou NFP uvedenou v odseku 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a vý-škou NFP
vypočítaného zo skutočne vynaložených Oprávnených výdavkov. Ak Poskytovatel' v rámci
spracovávania záverečnq ŽoP zisti. že z dóvodov na strane Prijímatel'a nie je možné NFP vvplatiť do
výšky uvedene.i v odseku 4.1 Zmluvy o poskýnutí NFP. je oprávnený kátiť NFP bez uzaweíia dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP.

4.10 Prijímatel' sa zavázuje vprípade použitia systému zálohovej platby použit'NFP výlučne na úhradu
Oprávnených r,,ýdavkov na realizáclu Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zm]uvou
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 Prijímatel sazav'ázule, že nebude požadovať a prehlasuje že nepožadoval dotáciu, prispevok, grant alebo
inú formu pomoci na realizáciu Aktivít Plojektu. na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy
o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spoluíinacovanie tý-ch istých
výdavkov zo zdrojov kapitoly Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, iných rozpočtových
kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, ziných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je
povinný <lo<lržat'pravidlá týkajúce sazákazukumulácie 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 časť v súlade s článkom 18 VZP.

4.12 Prijímatel berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo
štátneho rozpočtu. Na kontrolu použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií
za porušenie finančnej disciplíny sa vzt'ahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych
predpisochSRavprávnychaktochEU(najmávZákoneopríspevkuzESIF.vzákoneorozpočtových
pravidiách. v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímatel'sa súčasne zavázule počas doby platnosti
a účinnosti zmlwy o poski,tnutí NFp dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené
v odseku 4.7 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.

4.8
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4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskýovatel' móže pozastavit' vyplatenie ŽnP- ar, zistí neplnenie
povinností Prijímatel'a, ak sa vyskytne potreba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo

strany Prijímatel'a, zaevidovanej a nevysporiadanej nezrowalosti v rámci EPFRV aE?ZF.

4.14 Žop sa zamietne, ak Prijímatel' alebo jeho záslupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste, s výnimkou
prípadov Vyššej moci alebo mimoriadnych okolností (čl. 59 ods. 7 nariadenia (EU) č. 130612013,U. v.,

L 347).

4.15 Poskytovatel'nevyplatí NFP ani neuzatvori dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP v prospech Prijímatel'a.
ak sa zistí, že umelo vytvori! podmierrky požadované na posky,tnutie NFP a tak získal qfhodu, kaorá nie
je v súlaáe s ciel'mi právných predpisov v oblasti pol'nohospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ)
ó. 130612013, U. v.,L 347).

4.16 NFp (Žop) sa zamietne alebo v plnej miere odníme" ak nie sú splnené kritériá oprávnenosti azávázky
Prijímatel'a stanovené Zmiuvou o poskytnuti NFP.

4.17 poskytovatel'preskrima Žo?,kíorá mu bola doručená od Prijímatel'a, astanoví sumy NFP, ktoré sú

oprávnené na vyp|atenie. Poskytovateť stanoví:
a) sumu, ktorá sa má vyplatiť Prijímatel'ovi na základe ZoP,
b) sumu, ktorá sa má vyplatiť Prijímatel'ovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v ZoP.
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 podl'a písmena b). VýŠka sankcie predstavuje

rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročiť úplné odňatie NFP (čl. 63 ods. 1

nariadenia (EÚ) č. 80912014,Ú .v., L 227).

4.18 poskytovatel'je oprávnený kontrolovat' údaje uvedené v ŽoP ai na záklaóe údajov alebo obchodných

dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany (čl. 51 ods. 2 nariadenia (EU) č. 809l2074,U.v.,L 227).

člÁnox s účnr pRIJíMATEIA

5.1 poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na Prijímatel'om stanovený

bankový účet, vedený v EUR, uvedený v odseku 2.1 Zmltlvy o poskytnutí NFP.

5.2 prijímate]' sa zavázuje udržiavat' účet uvedený v odseku 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP otvorený aŽ do

pripísania záverečnej platby na Projekt.
prijímateť je oprávnený realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj ziných účtov otvorených
prijimatel'om pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov NFP. V prípade

úhrad v inej mene ako v EUR, móže bl tento účet/účty vedený/é v cudzej mene.

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

V prípade využitia systému financovania refundácia 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

neúročený.

ČLÁNOX 6 PLATBY PRIJÍMATEIOVI

6.1 pri|ímatel' je oprávnený na základe Zmluvy oposkytnutí NFP predkladať na Projekt jednu ŽoP za
kalendárny rok. Vprípade financovaniapro.jektu systémom zálohovej platby móže prijímatel'podať
v rámci jedného kalendárneho roka aj vi,ac ŽoP za podmienky, že v rámci jedného kaiendárneho roka bude

podaná aj záv erečná Žo?.

6.2 prijímatel' predkladá kompletnú ŽoP na predpísanom tlaČive zy€rejnenom na webovom sídle
poskytovatel'a_(www.apa.sk) doporučenou poštou na adresu: Pódohospodárska platobná agentúra, Odbol
autorizácie podpó5, Hraničná i2. 81 5 26 Bratislava alebo osobne v podateťni na hore uvedenej adrese. Za
dátum doručeniaZo? sa považuje:

a)

b)

5.3

5.4

5.5

v prípade osobného doručenia deň jej tyzického doručenia v písomnej fome do podatel'ne
poskytovatel'a na PPA, pričom záverečná ZoP musí byť doručená najneskór v posledný deň.

stanovený na podanie ŽoP v Zmluve o poskytnutí NFP, do konca úradných hodín;

v prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzdania dokumentácie ZoP na takúto prepravu,

pričom záyerečtá ŽoP musí byť podaná na poštovú píepravu najneskór v posledný deň,

stanovený na podanieZoP v Zmluve o poskytnutí NFP (rozhodujúcaje pečiatka pošty/kuriéra

na obálke, v ktorej sa ZoP doručuje).

i
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Neoddelitel'nou súčasťou ŽoP sú prí|ohl,uvedené v zozname príloh k ŽoP, ktorýje pre každé opatrenie
zvelejnený na rvebovom sídle Poskytovatel'a (urlTv.apa.sk) ako aj prílohy, ktoré ako neoddelitel'nú súčasť
ZoP navyše oproti zoznamu príloh k ZoP definuje Zmluya o poskytnutí NFP, Prílohy vrátane účtovných
dokladov predkladá Prijímatel'v čitatel'nej kópii. ak nie je inak povedané y zozí\ame príloh k ŽoP. Úradne
neosvedčené kópie všetkých príloh ŽoP musia súhlasiť s originálmi. ktoré sú v držbe Prijímatel'a
a v prípade účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve Prijímatel'a
v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, čo Prijímateť
potvrdí v čestnom vyhiásení, ktoré je súčastbu ŽoP. Originály a fotokópie účtovných dokla<lov sú na
viditel'nom mieste (napr. pravý horný roh prvej strany dokladu) označené : .,Financované z prostriedkov
EPFRV 2014 - 2020". Výšku finančných prostriedkov z verejných zdrojov, o ktoré prij ímatel' žia da v ŽoP ,
zaokrúhli nado| na najbližší eufocent.

Výška záverečnej platby ŽoP nesmie byt' menej ako 15 oÁ zvýšky NFP a predchádzajúce platby
nesmú prevýšiť 85 o/o zvýšky NFP. V prípade jednej ŽoP je uvedená podmienka bezpredmetrrá. Ak
Prijímatel' predloží len jednu ŽoP, považuje sa táto zároveň aj za záverečnú.

Prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na spoluíinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na
Projekt nazáklade Oprávnených výdavkov zo strany Prijímatel'a.

Nárok Prijímatel'a na vyplatenie príslušnej platby ŽoP vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovatel'
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

Každáplatba Prijímatel'ovi z prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná
maximálne do výšky súčtu pomeru í'inančaých prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu schváleného na
Projekt.

VýškaNFP vyplácaného Prijímatel'ovi sa zaokrúhťuje nadol na najbližší cent. Výška akéhokoťvek zníženia
NFP sa zaokrúhl'uje nahor na najbližší cent.

Poskytovatel' realizuje jednotlivé platby ŽoP výlučne bezhotovostnou formou.

6.10 Prijímatel' je povinný realizovať finančné operácie ýkajúce sa realizácie Aktivít Projektu výlučne
bezhotovostnou formou. Hotovostné platby sú prípustné, iba ak tak bolo stanovené vo Yýzxe aiba
v prípade obstarávania, ktoré bolo ukončené v dobe pred dátumom podpísania Zmluvy o poskýnutí NFP.

6.11 Vsúlade sčlánkom 7 YZP sa Prijímatel'riadi ustarroveniami pIatnými pre príslušný systóm
íinancovania uvedený v č|ánku 2 ods. 2.1 Zmluvy o poskytnutí Nl'P. Ostatné ustanovenia článku7 YZP
sa nepoužijú,

6.12 Prijímatel' sa zav'ázuje predložiť k záverečnej ŽoP elektronickú fotodokumentáciu predmetu Projektu
podl'a vlastného uváženia, ktorá pozostávazminimálne troch (3) fotografií predmetu Projektu a súčasne
z minimálne troch (3) ťotografií preukazujúcich plnenie informačných a propagačných povinností
uvedených v čl. 12 VZP. Prijímatel' vyslovuje súhlas s využitím fotodokumentácie na propagáciu
PRV Poskytovatel'om, riadiacim orgánom, Národnou siet'ou rozvoja vidieka SR.

člÁNor 7 špECIFICKE povINNosTI pRrJíMAT§lA

ínvestície v rámci tohto Projektu budú považované za Oprávnené výdavky, ak sa vykonajú v súlade
s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach aich základných služieb a sú konzistentné s akoukol'vek
príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miesinu Agendu 21, resp., iné plány
a rozvojové dokumenty.

V prípade investícií do miestnych komunikácii. tie budú umožnené len za predpokladu, že prispievajú
k oživeniu znevýhodnenej vidiecke.i oblasti, kde móžu zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblast'ami
a šiťou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju
vidieckeho cestovného ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odóvodnenie
príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí splňať deklarovaný
účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.).

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

6.4

6.5

6.6

6,7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3
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povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní sa vzťahuje na vŠetky výdavky okrem

všeobecnýclr výdavkov na pripmvné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou

nehnuteťného majetku v rámci Oprávnených Aktivít Projektu, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté

najskór dňa 01.12,201 4 atov max. výške l0 o/o z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné
práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace

i vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 7o), výdavky zastavebný dozor (max. l 7o) a výdavky

na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržate|'nosti vrátane štúdií uskutoČnitel'nosti

(max. s %). Výdavky na prípravné práce mohli býť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP
Poskytovateťovi.

prijímatel, sa zavánlje dodržať Ciel'Projektu podl'a čl. 2 ods. 2.1 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Začatie realizácie Aktivít projektu pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel' povinný

omámiť prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného Poskytovatel'ovi na predpísanom tiaČive

(viď príloha č. 1 príručky pre prijímatel'a NFP z PRV) v lehote do siedmich (7) dní od ÚČinnosti tejto

Ža"ry o poskytnutí NFp. V prípade. ak Prijímatel' začal s rea|izáciou Aldivít Projektu až po uzatvorení

Zmluvy o poskytnutí NFp, je povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovatel'ovi v lehote do siedmich (7)

dní oá začati-a realizácie Aktivít Projektu prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného
poskytovatel'ovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. l Priručky pre prijímateťa NFP z PRV)-

Vyplatenie poslednej (záverečnej) ŽoP na základe čl. 6 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP bude

poámienene registráciou Projektu do Národnei siete rozvoia vidieka SR. Proces registrácie

projektov prebióha online na webovom sidle www.nsrv.sk, kde sú zverejnené i podrobné podmienky

registrácie.

Neplnenie povinností Prijímatel'a uvedených v tomto Článku sa povaŽuje za poruŠenie ZmluvY

o poskytnutí NFP podstatným spósotrom

Ustanovenia článkov 7C) a 7D)YZP sa pre výzvu č. 13/PRV/2015 nepouŽijú. Ustanovenia Článku 9

yZ? tykajúce sa zabezpečenia pohl'adávky Poskytovatel'a zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa Pre
uvedenú výzvu použijú iba v prípade využitia systému zálohovej ptatby,

čr,ÁNox 8 osoBITNE DoJEDNANrA

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' nebude povinný poskýovať plnenie podl'a ZmluvY

o poskytnutí NFp dovtedy, kým mu Prijímatel' nepreukáže spósobom požadovaným Poskytovatel'om,

splnenie všetkých nasledovných skutočností:

Vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi, ktorá

by mu mohla vmiknúť zo Zmlwy o poskytnutí NFP, v súlade s ustanoveniami kapitoly 3 PríruČkY

pre pri.jímatel'a NFP z PRV a článku 9 YZP-

Zrealizovanie verejného obstarávania podl'a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, sluŽieb

a stavebných prác podl'a podmienok určených Poskýovatel'om a stanovených v Právnych

dokumentoch, metodických usmerneniach vydaných Poskytovatel'om v prípadoch, ak sa na

obstarávanie tovarov. služieb a stavebných prác nevzťabuje zákon o VO, priČom Prijímateť

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spósobom stanoveným zákonom o VO, inými

uplatnitel'nými zákonmi a Právnymi dokumentmi. ktoré na jeho vykonanie mÓže vydat'

Poskytovatel.

poistenie pokrývajúce poistenie majetku obs:araného alebo zhodnoteného v súvislosti

s Realizáciou Aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v ŽoP, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom

v zmysle platného záložnéI,to práva v prospech Poskýovateťa. ato za podmienok a spósobom

stanoveným v kapitole 3 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV a článku 9 vZP.

V zmysle ust. § 401 obchodného zákonníka Prijímatel' vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu

na prípadné nároky poskýovatel'a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho Časti alebo (b)

krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od dob;,. kedy premlČacia ďoba zaČa|a plynúť po prvý raz.

Ak podl,a Zmluvy o poskytnu:i NFP udel'uje Poskytovatel' súhlas t}kajúci sa Pri.iímatel'a alebo Projektu,

Zmluvné strany sa vý,slovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijimatel'právny nárok. ak

právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak,
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Ak v rámci Pro.iek:u doclládza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác

po uhradení preddavkovej platby Prijímatel'om Dodávatel'ovi, spósob a lehoty dodania/poskytnutia alebo

vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímatel'om a jeho Dodávatel'om, pričom tieto

nesmú byť v lozpore s pravidlami stanovený,mi Poskytovatel'om v Právnych dokumentoch (napr.

v Príručke pre Prijímatel'a NFP z PRV).

ČI,ÁNOX 9 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzálomná komunikácia súvisiaca so Zm]uvou o poskytnutí NFP si pre

svolu záv'dunosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmlwné strany povinné lvádz,ať;

identifikačné údaje Zmluvných strán, číslo Výzvy, čís|o Zmluvy o poskytnutí NFP, kód Projektu, číslo

opatrenia./podopatrenia, písomné doklady (ak je relevantné). Zmluvné strany sa zaváa|Ú, Že budú pre

vzž4omnípísomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedenév záhlaví Zmlwy o poskytnutí NFP, ak

nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spósobom určeným v kapitole 5 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRV.

poskýovateť móže vzájomnú komunikáciu súvisiacu so zasielanim návrhov zmlÚv o zriadení záložného

práva v prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvám o poskytnutí NFP, návrhov dohód o ukončení

Zmluvy o poskýnutí NFP. výziev na doplnenie ŽoP, oznámení o vykonaní kontroly na mieste avýziev na

doplnenie monitorovacích správ realizovať elektronicky prostredníctvom emailu. Zmluvné strany si

zároveň dohodli ako mimoriadny spósob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne a]ebo

prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskýovatefovi je možné výlučne v úradných hodinách

podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným spósobom.

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej Zmluvnej strane

v písomnej forme podl'a Zmlwy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrbu správy z íinančnej kontroly podl'a

článku 16 ods.2yZp,sa považuje pre účely Zmhvy o posk;ltnutí NFP za doručenú. ak dójde do dispozície

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zm|uvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát

písomnosť neptevzal, 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 prevziat písomnosť doruČovanú poŠtou alebo

osobným doručením,

c) vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vrátenia zásielky spáť (bez ohl'adu na pripadnú poznámku

,.adresát temámy").

Návrh čias:kovej správy alebo správy z íinančnej kontroly na mieste v zmysle článku 16 ods. 2 VZP
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmlwy o poskytnutí NFP za
doručený vsúlade spravidlami doručovaniapísomností upravenými v § 24 a 25 zákonač.7111967 Zb.

o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v § 20 ods. ó zákona č.35712015

Z. z. o ťlnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov. Zmlwné strany sa výslovne

dohodli, že návrh čiastkovej správy alebo návrh správy z ťtnanénei kontroly na mieste je doruČovaný

doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou tri (3) kalendáme dni.

Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené okamihom, kedy bude elektronická

správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom. teda

momentom" kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielatel'om, príde potvrdenie o Úspešnom doruČení zásielky;

ak nie.ie objektívne z technických dóvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o Úspešnom doruČení

zásielky, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná

za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana

nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy.,

prijímateť je zodpovedný za riaďle označenie poštovej schránky na účel,v písomnej komunikácie

Zmluvných strán.

Zmluvné strany sa zavázujú, že vzžtlomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9,7
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člÁNor to zÁvonlčNÉ usraxovgxta

|0.1 Zmbxa o poskytnutí NFP je uzavretá dňom neskorŠieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda
účinnost'v sú|ade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Poskytovatel'om v Centrálnom registri zmlúv, Ak Poskytovatel' aj Prijímatel' sú obaja povinnými
osobami podl'a zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode iníormácií) v znení neskorších predpisov, v takom prípade pre

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP
Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí
Poskytovaiel' a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímatel'a písomne alebo

eiektronicky. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku sa lovnako vzťahqú ď1

na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

l0.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urČitú a jej platnosť a úČinnosť končí ukorrčením
doby Udržatel'nosti Projektu, s výnimkoa prípadov, kedy d6jde k skorŠiemu mimoriadnemu
ukončerriu doby platnosti a účinnosti Zmllvy o poskytnutí NFP podl'a čr. 17 VZP.

V súlade s ustanovením čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, Ú. v., L 347 sa doba Udržatel'nosti Projektu
stanovuje nasledovne:

Doba udržatel'nosti projektu sa začina v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom
dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu (tzn. uhradeniu záverečnej ŽoP Prijímatel'ovi).

Doba Udržatel'nosti Projektu skončí upiynutím piatich rokov odo dňa íinančného ukončenia projektu.

Ak Prijímatel nepredloží záverečnú ŽoP alebo Poskytovatel' záverečnúŽoP zamietne, posledná priebežná
ŽoP bude považovaná za záverečnú ŽoP a óoba udržatel'nosti projektu sa začne počítať od prvého
kalendárneho 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 základe vzájomnej dohody Zmluvných
strán íormou písomného a očíslovanébo dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaného Zmluvnými
stranami (v prípade významnejších zmien Projektu, v prípade realizovania verejnóho obstarávania až po
podpise Zmllvy o posky.tnutí NFP). Na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP neexistuje
právny nárok žiadnej zo Zm|uvných strán. Realizovanie zmien Projektu podlieha ustanoveniam
kapitoly 5 až 7 Príručky pre prijímatel'a NFP z PRY.

10.4 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP prechádzajú aj na právnych nástupcov
Zmluvných strán.

l0.5 Prijímateť vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnilijeho oprávnenost'
aleto oprávnenosi Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok. ktoré viedli k schváleniu ŽoNFP
pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy
o poskýnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l8 YZP.

10.6 Prijímatel'vyhlasuje, že r,,šetky vyhlásenia pripo.jené kŽoNFP ako aj zaslané Poskytovatel'ovi pred
podpisom Zmlwy o poskytnutí NFP sú pravdir,é a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí
NFP v nezmenenej ťorme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie

Zmllvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný, vrátiť NFP alebo.ieho čast' v sú|ade s člrlnkom 18 VZP.

l0.7 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným a/alebo neúčinným v dósledku
jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo práv:rymi aktmi EU, nespósobí to neplatnosť a/a]ebo

neúčinnosť cele.i Zmluvy o poskynutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP,

l0.8 Zmluvné strany vykonali vol'bu práva podl'a § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že
tch závázkoý- vzťah vyplývaj úci zo Zmluvy o poskýnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak,
ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane.

10.9 Zmluyné strany budú všetky prípadné spory vzniknuté zo Zmlavy o poskytnutí NFP. vrátane sporov o jej
p|atnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť prednostne vzájomným konsenzom a dohodou, v prípade

nedosiahnutia dohody je ktorákol'vek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miesane a vecne prísluŠný
súd Slovenskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej repubiik,v. V prípade sporu sa bude
postupovať podla rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého u Poskytovatel'a.

10.10 ZmluvaoposkytnutíNFPjevyhotovenávtroch(3)rovnopisochsplatnost'ouoriginálu,pričompouzawetí
Zmlwy oposkytnutí NFP dostane Prijímatel' jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá

la/l l
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Poskytovatel'. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podfa predchádzťjtrcej vety tohto odseku sa rovnako
vďahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení Zmluvy
o poskytnutí NFP.

10. 11 Zm]uvné strany berú na vedomie, že tát"o Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovaná na záHaóe
ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií.

10.12 Zmlulmé strany beru na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP do troch (3)
mesiacov od jej uzavretia platí v zmys|e ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.

10.13 Prijímateť svojím podpisom Zmlwy o poskytnutí NFP potvrdzuj e, že sa riadne oboznámil a súhlasí so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú ako príloha č. l neodde]ite|'nou súčasťou Zmluvy
v súlade s č1, 1 odsek 1.3 tejto Zmlwy o poskytnutí NFP.

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

l0.15 Neoddelitel'nou súčastoou Zmluvy o poskytnutí NFP sú jej prilohy:

Prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky (zverejnené na www.apa,sk a po podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP na wr,lw.crz.qov.sk)

Príloha č. 2 Predmet Aktivít projektu

Príloha č. 3 Výška Oprávnených výdavkov

v Bratislave On" ...!.3..:0-3:.lOfr

Za Poskýovatel'a:

lng. Juraj Kožuch, PhD., generálny riadi
Pódohospodárska platobná agentúra

pteitllí ÚŮe* .

v ........................... dňa . 1.0.. :02:. 20]0

xiť3{,

W
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