ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č.074TN220130
uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlalllentu a Rady (ElJ) č. 1303/2013, nariadením Európskeho
parlamentu a Rady ( EÚ) č. 1305/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
I J0612013.Vykonávacími a del�govanými nariadeniami Komisie (EÚ), Programom rozvoja vidieka SR 2014 2020. Sy�témom ti nančného' riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v platnom
znení, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v platnom znení
a podľa � 269 ods. 2 Obchorlného zákonníka.§ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej právy a o zmene a doplnení niektor) Ch z,íkonov v znení neskorších predpisov a podľa § 25 zákona
č. 292/2014 Z. z„ o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(cľalej aj ako ,.Zmluva o poskytnutí NFP'· alebo .,Zmluva")
1

ZMLUVNÉ STRA Y
Posk.,tonitťľ

Pôdohospoclúrslrn plalobmí agrnt11ra
s1dlo I lraničnú 1 .?.. 815 26 llratislava
lc"O J() 79Li .32.l
štatutárn: or�rn1: Ing. .l urnj I,ožuch. PhD„ generálny riaditeľ
rozpočtová organiLácia s pôsobnosťou podľa� 9 a nasl. zákona
č.280/2017 l. z. v spojení s§ 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.
(ďalej len .. Poskytovateľ")

Pri,iin1atťl':

C llwc zcln1iť11ic obcí. Obec Litnť1-Racliša
s1dlo:
- litn�1-Rncliša 105. 956
' 42 Uhrovec
lľO.:00 J 1 1 383
štatutárny orgán: Rudolf Botka - starosta obce
kontaktné Llclaje - tel./fax'e-mail: 0918 430 840
starosta@zi tna-radisa.sk
(Lľalcj lc11 „ Prijímateľ")

( ľu,k� tma teľ n l'ri,ií111atľľ ,<11m: u.: ·I> tc,1tt1 /mlu\) o pusk)tnu11 q:p L>Z1iačujú c1a· 1ej spoločne aj ako
.. Zmluvné stmil\ .. aleboj�clnotlivu ..Zmluvmí strana·)· ..
Zmlurné strany sa na záldaclť pi·t•oplatného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie
ncmíľratného ľinančného príspe,"1,'t((tľaľej len ,.ŽoNFP ') vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspc,ku posk� to,anom z európskych štruktur:íln)'Ch a investičnfch fondov a o z111ene a doplnení
niľl-tor�ch :níkonm, znení nc,kor�íľh predpisu, (cl'alcj ako ,.Zúkon o príspevku z EŠIF")
dohodli na uzm rťt1 lľjto Zmlu,) o posk�·tnutí \/FP:
(L.\NOK 1
1.1

'

1„

l \ OONf: l STANO\ ENIA
1

/111lu1 a o posk: lllutí NFP V) uzíva pre zvy�cni' prá1,nej istoty Z111luvn) Ch strán poj111v a definície, ktore
�u u, edene \ Príľllčke pre 2:iaclateľa o poskytnutie FP z Prngrarnu rozvoja vidieka R 2014 - 2020
, platnom znení (cľalej len „PRV") a \ Príručke pre prijímateľa FP z PRV v platnom znení. Tieto pojm)
a definície ,a v1ľ::ihujú na a111otnL1 tc,tovú časť Z1nluv) o poskytnutí FP aj na jej prílohy (uvádzajú sR
, lľ\lľ, ťll1111 1,1č1atočn:111 písn1eno111)
/1111111\>ll \) p11,k11111111 '\11' '-<I 0111,1(·ujc ldJ\1 /111lu\,1 \) 1w,k11111111 '\JI I' c11e,1 príloh). llríloh: 111ede11c
1 ,,,1ľ1\ /11111111 P !'thk,11111111 '\ľl' ľľ<'d p11d111,1111 /111lu 1n1Lll ,tr.11111uť1-111cudclľl1teľ11ll u(·,1�ľ /1111111:
\l pu,k:tnut1 '\11'. 1111. ll.h ,1b,,il1,1c p1ľ /111l111nľ ,tť,111: 1,11h111). ·
Ncocldclitcľ11u súčasť tejtu /1111111) o posk11nu11. FP 11uric1 Všľobcťné zmlt1'né podmienky tcLtlej
kn „Vl.P"). ktor1ťh akt11.ílne platné znenie je 1.,,crcjnenŕ na \\ľbo,0111 sídle Poskytoq1teľa
11 1111 .:1pa.,k \ č<hti i > rn1ck101 é pndpor:. rR V �O 14 2020. V7.P budu z, ľ0\e1i povinne zverejnené ílko
pľlluha C'. 1 k /111l111e 11-1 11ľb01l1111 s1clle 11 1111 ,·JL!-.!Lll.,k
PREDMET..\ l'Č'EL ZMl.l \'\
1

l·,uróp ky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa inľesruje clo vidieckych oblastí

.:' 1

1'1 d111ľtu 111 /.111lu, ) o pu.k)t11u11 '\Jl-1' 1e upr,11-a 1n1luvn,ch pocl111ienok. prúv a povinnosti í'.rnluvn�·ch
,11 ,111 pri po\k� 1nu11 '\:1 I' lll �tľilll) l'o k) 101, teľa Prij 1111ateľm i na rcaliLáciu Aktivít l'ľOjcktu. ktoré SLI
1m:dmľto111 sch1."lle11t:_j /.o"-1 I· I':
Program

Prograrn rozvoja vidieka SR2014 -2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka (EPFR V)
7 Základné služby a obnova dedín vo vicliec.:kych
Opatrenie č./názov
oblastiac.:h
1-------------------f- - -------------------1
7.-1 h)dporn na ill\ estícic clo vytvárania. 1lep ·ovania
l'oclopatrenic č./názov
alebo ro1širo ania rniesrnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultú ry a súvisiacej
in fi·aštruktúrv
Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis
Neuplat1'íuje sa
Oblasť zamerania (fokusovi1 oblast' - 613 - Podpora rniestneho rozvoja vo vidieck ) ch
obla:,,tiach
_11rioritní1)
------ -- - -----�
Oblasť zamerania podľa v5•zvy: č./názov
/\ldi, ita 6:
inľcsticic súYisiacc so zvýšením bezpečnosti t. j.
nt1kup prídavných zariadení na komunálnu
techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú
údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov
(malé zariadenia) a investície súvisiace so

Spoluťinancovirný fondom

zvýšenínt

bezpečnosti

H

prevencie

proti

, andalizmu na verejných pries.toroch (montúž
kamerových systémov a iných bezpečnostných
pn·kcn)

Číslo V-ýzvy
Kód Projektu
ázov Projektu

2:J/PRV/2017
074TN:220l30
ákup techniky a kamerového systému pre obec
Žitná-Radiša
SR, Trenčiansk) kraj, okres Bán O\ ce nad
Miesto realizácie Aktivít Projektu
Bcbn11011, ober Žitmí-Radifa
>-- -------- --- ----1--ľrľ né I yrneclzenie pred111etu Aktivít Projektu je
Predmet Aktivít Projektu
v I J rilohe č. 2 k Z111luve o poskytnutí Nf-1'
Cieľ projektu je uvedený v časti 85 ZoNFP
Cieľ Projektu
reľundt1cia
Použitý systém financo{·ania
Číslo bankového účtu· . Prijímateľa \'O SK26 5600 0000 0006 4365 0007

1
_ť�mítc IBAN

. .

.,1 ,: ..

l kelom /1nluvy o posk) tnuri Nl'I' jť ,polulinancovanic schváleného Projektu Prijímateľn. uvedeného
2 1.

1 Ulb

l'li,k� 101.itcľ �a Laväzujc. že na 1,íklnclť L111luvy o posk ) tnuti FP poskytne NFP Prijímateľovi na t'1čel
111ľdľ11> , ock 2.2 tohto ľlánk11 Zrnluv> o posk)tnutí FI) na realizáciu Aktivít Projektu. a to pôsobom
,1 1 ,1il,1dc, us1a11uvenia1ni 7.111111, > o po,k ) 111u11 l·P.
ľrijímatcľ ,a 1.a, iizuje prijať po�k_, t1111t5 FP a rcaliz01 ať \Šetk_, Aktivity Projektu tak, ah_, bol
clo,i,1'111u1., cieľ ľrojcln11 a ab, holi <\ldi1 it_, ľrojel;t11 zrealizon1né Riadne a Včas pri dodržaní
1.,h,HI� ho�podúnosti a prirncrnnu,ti 11úl,lacl01 a pri dodržaní podmienok stanoven�1ch v Zml111c
o pl)�l,_1 111utí FP.
ľodn1icnk_1 (kriti'.'riú) pusl,)t1111tia prispc1 l,11. ktoré Posk.vto\'Htel'°uľiedol v príslušnej VSzve, musia
IJ� ľ ,plnené aj počas celej cloh, platno�ti a 11ŕi11nosti Zml111 �, o posk� tnutí NFP. Porušenie podmienok
11,,-k, 111t1tJ.;J_J_1_ľľ,J1c1 ku pmlľ,LJ2r1 ej I ľ[' j_,· pud·,t:11�1u_pnrušť11i111 Zmluv1 o posk1t11u11 NFP a Prip111atťľ
1, p,,, 11111� 11,111ľ \JI l' iili;h,1JJ1t1 ,:.1,ľ, ,ul.ick, (·l„mk.;_1111 18 V/P. nk I Pn1111�ch dokumentov. V)cliln,ch

'13

1 urť,p,k: poľnoho�poclár ·b loncl pre ro,, \11 , 1d1e .i f urópa investuje clo vidieckych oblasti
ľo\k'dovuteľom a Lvercj11en)·ch m1 ,1cbovo1n :,idlľ Po,k;, lovateľa, nevyplýva vo vzťahu k jeclnotliv)ll1
pod111ic11k.a111 po kytnutia pr1spcvku in) postup.
�.(,

l· I' pu,k> t11t1t) v zmysle /1nluv:- o posk: tn11t1 1 f P Jt' tvorcni• prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu.
, dťi,ledku čoho 1nw,ia b) ť linančné pro�triedk: tvoria e '\lfP vynaložené:
.1J
, ,Lil:icle o zásadou riadneho ľinančného hospodárenia v zmysle čl. 30 1ariadenia európskeho
l) arl,11111:ntu a Rad) č %6 '20 12 ( l 1 , . UJ. l �98 J.
hospoclúrnr, cfckth ne, úrinnc a ľ1frlnc.
hJ
c)
,, súlade s oslalll)l11i pravidln1ni ro1.počtoveho hospodárenia
vere_1nymi prostriedkami
vypi) vajL1ci111i z� 19 zf1kona é. 523. 2004 L. L. o rozpočtových pravidlách verejnej správ) a o zmene
a doplnení niektorych aíkonov , 7.není ne ·korších predpisov (cľalej len ,.zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správ) ..).
f'osk> tovateľ je oprávnen� prijať osobit11é pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa
1mm ;1) ;i;, c) tohto ocls1ck11 /ml11v) o posk:·tn111í rr vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť
ich du Jľllnotli, ych ukonl>\. ktoré f'osk: tovateľ vyko11áva v s11vislo ti s Projektom od nadobudnutia
11i 1111111,t1 /111lt1,) ,1 pnsk) t11ut1 1:1, (11apr1k.lad, :-úvislo,ti � kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou
Ž1afio,ti o platbu (d'alľj iľn „Žol'") \)konávanou ľormou administratívnej finančnej kontroly), ako aj
, rúmci ": konu inej kontrol), a2 clo skončenia doby Uclržateľnosri Projektu.

27

/\k / J rijí111ateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa odseku 2.6 písm. a) až c) tohto článku Zmluvy
o po�kytnutí NfP.jc povinný vrátiť FP alebo jeho čnsľ v súlade s čl. 18 VZP.

:>. 8

l'r1 1 1111.1tľľ _j' pu, inn, 7e/r1nť \ii , : kn11:1ni:1 akélll)lrnl\ ek uk,111u. vrntnnc vstupu clo níväzko,o - práv nehu
11ľ,1hu , trcľllll osohuu. ktur� 111 b) do�lu k purušcniu C'léinku 107 Zmluv) o ľungovaní ELJ v �úvislost1
s l'rujcktom s uhľado111 na skutočnosť, Lľ posk) tnut) I· P _1e príspevkom z verejných z�rojo,. s V) nimkou
príp<1clov. kele Lasiahla Vyššia moc alebo 111i111oriaclne okolnosti.

2.l)

l'osk.ytovateľ sa zaväzuje ,: užívať dokument) súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými
osobami zapojenými 11aj1nä do procesu registrácie. hodnotenia. riadenia, monitorovania a kontroly Projektu
u ,ch 1mluv11)111i partnermi poskytujC1cirni poradenské služby".ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.čím
111ľ ,11 clotkn1111c osohi111t' pr1cdp1s� t: kajuce �a po,ky tovanin informácií povinn)1111i osobami.

1

i lJ

'\ 1 I' 11ľ111ni1w po\k� t11úľ hi11111.1tcľ0\ i. ktur� n1ú p(l\ innusľ 1<1pisuq1ť sa do registra par1n1cro1 \'er j,1'110
\ľktura pl1dľc1 Lílkonn č _; 15 2tJ 16 l. 1. 11 registri part11crov crej11ého sektora a o zmene a doplnení
niektorých zúkonov a kú cl,iu poclpis11 tejto /rnluvy o poskytnutí FP nie je zapísaný v registri partnerov
,crcjnl'ho sektom. Túto skutočno ť overuje Poskytovateľ na hrrps: rpvs.gov.sk/rpvs/.
ČLÁ 1 01< J

TER IÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

,.

1 1 1 111111atľľ s.i 1a, :i;ujc podnť 1:'1vťrľénu /ni' 11aj11L',l,ôr do št� roťh (-4) roko,· odo d1ía naclobucln11tía
t1i:i1111o�ti l.111lt11 _\ o po�k) tnutí NFP.

,.2

Termín podania z.:l\'ľrcčnej ŽoP podľa odseku 3.1 tohto článku Zmluv) o poskytnutí I FP je konečnf
a nie je 111n1né ho rneniľ ani cloclatkorn k Zmluve o posk) tnutí FP.
ČLÁNOK -t

1 1

l\,-,k,1,,,;11ľľ

.i

VÝŠl<A NFP

ľri 1 1111,111.:ľ \.t dohodli 11:111askd11,11,>lll

.ii

Cľlko1ú 1,ška Oprú1nľ11�•ťh ,�cta1ko1 na realiz:íciu Aktivít Projektu je:
99 998,22 EUR (slu, om: etn iiťdesiatde,·iiťtisícdeväťstocleviiťdesiatosem EUR
a ch adsaťdn1 eurocentov).

hl

Posk� to, ntcľ c,a zaľii1.uje posk�·t1111ť Prijí111ateľo1 í NFP mnximiílne I sume:
lJl) lJ98.22 FUJ{ (slo, om: de, iiľclesi,1tcle1 iiľtisíľdľ1iiťstode, iiťclľsiatusern ELIH
a d1 <l(haľch <1 ťllľ0ťľllto1 ),
(l> 11rľd,t,11u1c IOO"o / tľli,ll\:<:11 llpr:i,11 ·11�ch ,,d,1,k,1\ 11,1 r1calizúc1u !-\k.ti,11 PrnJľktu.
1 illlll>

1 urópsk) poľnoho podar. K ) lonu pre rozrn_j , iclicka. Európa

111 ,'

tu_1e clo vidieckych obla!>tt

prostriedky EPFR V: 7..\ 998.66 EUR
prostriedky ŠR SR 2-1 999.56 EUR
TSmto usta110, cním nir je dotknuté pnÍI o Poskyto,atrľa aleho iného oprávneného orgánu
(napr. certiľil,c1č11_í orgán) ,�l,onať firrnnčnťt oprnnr.
cl �

l lplatniteľná miera
"
•

-1 3

I· Pl· R V a LO štátneho r0Lpočt11 Sloven�"-<-'J republík) (cľalej len .. ŠR SR··) je:

V ) ska Oprávnených výdavkov na jeden projekt je:

Zameranie
irl\CStície sť11i iace s vytváraním pocl111ienok pre trávenie voľného
času vratane príslušnej in fraštruktCrry - napr. V) stavba rekonštrukcia
modernizácia športovísk a detských ihrísk. amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívariých objektov v obci pre komunitnú spolkovú
činnost ,rátane rekonštrukcie e.xistuj Crcich kultúrn) ch domov
,n,c tícic znmeraric ria zriadenie tlOV)Ch. prístavba. pre,tavba. rekon tnrkcia
,r modcrn11cicia c\l�tu1uc.:ich dorno, smC1tk11 ,r:'itanc ich okolia
111,·est1cie .uvisiac.:c -o 1,yšuvanírn k,alit) iivota ob)rntcľo, investície
,pojcné s odstraiio,a111m n1alic.:h tzv. cli,uk�ch skládok oclpaclo,, resp.
(>pusteného odpadu
111,c ticie LI isiace s vytváraním podmienok pre ľOZ\'Oj podnikania re kon trukc.:ie nev) u1ívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť.
, )\tavba rckonštr11kc: ia tržníc pre podporu predaja 111 iestnych produktov a
.
l .
.
.
.
.
.
2.0c„tlľlľ l1 O\) U/l\,illllH
·
. OLI-, \rata
. ne 1nvest1c11
. . . po1en) 1111 usporou
�[.l111\
ľller!.!_Je - len ako sučn�ť investícií clo rnicstll\ch sl11ž.ieb
in ·esticie súvisiace so zvýšením bc:1pečno ti a prpen ie proti vandalizmu
na ,crejn)ch priestoroch (rnoiltaž kc1111ero,)Ch systémov a in) ch bezpečnostn)ch prvkov) a inv stície súvisiace so z ýšenírn beLpečnosti t. j nákup
priclavn 'ch zariadení na komunálnu techniku na čistenie. údržbu zelene
a 1imnú údržbu ciest rniestll\ch komunikácií a chodníkov (malé Lariadenia)

1.

..,

'

,
-

-1

'
(J_

-

-1 -1

1

r-vi..:nc.1 rozvinuté región) (mimo Bratislavského kraja): ĽPFRV 75 ° 0. R R 25%.
Ostatné regióny (Brarislav ký kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR47%.

Akti, ita

-

1:1)

'.Jin. a ma�. \'ýška OV
na Projekt ( EUR)
1 lin.: IO OOO
la.x.: 150 OOO
lin.: IO OOO
i\ila.x.: 120 OOO

11in.: 1 O OOO
Ma:-..: 50 OOO
Min.: IO OOO
Max.: 200 OOO
Min.: IO OOO
Max.: 100 OOO
Min.: IO OOO
Max.: 100 OOO

Z;i Opnhnené \'ýda,k� m1 realizáciu Aktivít Projektu st'1 po,ažované výdavky po poslednej
korcl,ľii, ,) konanej za111c�trrnnrom Posk)·to,ateľa. ti\ edcné I Žo1 FP - tabuľka č. 1, ktorá t,·orí
,1l,o príloha r. 3 neodclelitcľ11ť1 sť1časť tejto Zrnili\v o pusk� tnutí NFP. Opnívnené ,·ýdavky môžu
11.niknťrl' najskôr cliíorn doručenia Žo FP, pričom , crejné olJstaníninie 1flohlo byť začaté najskôr
d1ía 01.12.201➔.
Za Opr,í,nen · , �cla,k� na rcalizáci11 AldiYit Projckt11 st', po,ažov�111é aj všeobecné výdavky na
prrpr,I\rH' prúcť ,_,nalo1.ť11é pred prccllofrním Ž.u FP Po�k) to,ateľo,i a súvisiace s v�'- tavbou.
rľi,011�1nrkcio11 a 111odťrnízúciou 11rhn11teľného 111ajctl,11. u,edcné , rámci Opnívne115"ch ,5·da,ko1
podľa othcl,u -L3 tohto flcinku Zrnlu\'j, pri ktor�ch I erejné olJstanÍI aníe bolo začaté naj kôr diía
01.12.201-1 a to \' max. ,·5ške 5 '¼, z oprávnených výchnko\. Pod ,šeobecn�·mi ,·ýclavkami na
prípra,né práce sa rozumejú v� davk) na poplatk) an:hitektom, projektantom. inžinierom
a ko11L11ltantom sťtvisiare s \') prnco,aním projekto,ej doku111c11túcie (max. ➔ %,) a ,�·clavk) za
�ta, ebný dozor (rmn. 1 %).
Zn Opnhncné Y\da1l,y sa , žiadnom prípade nebuclťt považo, ať 1 ,·da\'l,y:
ti\ ľclc né ,o V� 1.,·e ako II eoprá,n(:né ,·5 cla I k) ;
h) , 1nik1111t{· na 1.ál,ladc nh�larú,a11ia to,arm. sta, ťhn_ích prac ,1 služieb, ktoré nebolo 1) konané:
, st'tlaclc .o 1.,íl,onom č. 25'1006 Z. z. rc�p. zúkonorn č. 3➔312015 Z. z. o ,·erejnom obstanhaní
a o 1111enľ a doplnení niťldor_ích zúko111J, , Lll •ní llť�korších predpisa, (cľalej len ,.zákon
o \'O··). Príručko11 pre ťrijínrntcľn "'IFľ 1. PR\·. príslu�n� m Usmernením Poskyto1ateľa
k uh�tanhaniu lo1aro1, st,nebn)ľh pníľ a služiľb. /\crejncnfm na 11ebovo111 sídle
Posk_1to,atcľa 111111.apa.sk (cľ:ilej ako .. smcrncnic Po�k.1to1ateľa")- ak bolo obstará,anie
to, ,iro,. sta,elrn_íľh prár a slu?iľh realizm anl' (11l,onfr11(•) do podpisu Zml11, � o posk) tnutí
Fľ:
")

l·11rop\k> poľnoho�podársk'.- lone! pre rozvoj vidieka. hirop.i 111,e.:;tuje clo vidieckych oblastí
ť)

d)
c)
f)

g)

11.nilrn11tt; 11a níldndc obstanhania tovaľov, staľchních pníc a služieb, ktoré nebolo vyko1rnné
, sľiladc �o dl,onon1 o VO, S)·stémom riaclrni,1 PR\ -,1{ 201-1 -· 2020 , platnom znení,
príslu;in·111 lls111Crnť11Í111 Pw,k_vton1tcľa k ohstanil,111i11 101 aro1, sla1cbn�·ch pr.1c a služieb,
:11cre_jncn:i1n 1rn 11cb<>10111 sídle Posk!touitcľa 111111.apa.sl; (d'alcj ako „Usmernenie
Puskvtoľatcľa-·) - ak bolo 01Jstaráv,111ic tovnro,. sta,ebn_íľl1 pníc a služieb realizované
(ukonče11!'.•) po podpise Zmluv) o poskytnutí NFP;
, ro1:porc s princíp111i konfliktu zíiujmov podľn § -16 Zákona o príspevku z EŠIF a Systémom
riadenia PRV SR 201-1- 2020 v platnom zne11í;
, rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podľa čl. 30 nariadenia
r11róp�kcho Parl<1111ťnl11 a Rady r. 966/2012 (Ú. v. EÚ, L 298);
1 1 nalo1ľn<; 11r<'d podaním ŽoNFP na PPA (1 tomto prípade s<1 celf projekt považuje za
nťoprľt,nľni) � 1 :i ni111lrn11 z-1i'·ati,1 procťsu ohstar,ÍI ania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
\:i:t.1� na predkladaniť ŽoNFl'z PRV ľ�hlúscné , roku 2015 a 2016 oprúvncné od 01.1 2.201-1
a 1·šcobernj ch v_í1clavkov na prípravné práce, u, edenfch v odseku -1.5 tohto článku Zmluvy;
1znilrn11t!'.• ako 1šcobecné v51ctavky na prípravné pníce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou
a modernizáciou nehnuteľného majetku podľa odseku 4.5 tohto článku Zmluvy, ktoré
presahujú sumu 5 % z Oprávnených výdavlwv; zo všeobecných výdavkov na prípravné práce
podľa tohto u,t<1noľcnia nebudú považonrné zt1 Oprávnené v,·davkv ani v5 davky na poplatky
arclii1 cktu111, p rojektantom, inžinierom a l,unzultantom SÚľisiace s ľ)'pracovaním projektovej
clok11111entacir prc�ahujľ1cť -1 '% L O p r,ín1cn�ch 1�di11 ko1 a 1ýdt11 k_, za stavebni dozor
prť,ah11 j tll'ľ 1 '1/., z Oprú, nc11., ch 1 �davko1 ;
ľt.nil,nutt; z titulu úrokov z tllžn51ch st'1m:
ľZniknut(· z titulu kľ1py nezastavaného a zastaľaného pozemku;
z titulu DPH s v_,·nimkou prípadov, kedy nie je V) málrnteľná podľa vnútroštátnych právnych
predpiso, o DPI 1. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle
Zľľrrjnené Us111crn nie PPA i'. 1 /201 :"i (http://www.apa.sl,/indcx.php?nav1D=529&id=6858 ).
1

h)
i)
j)

1 7

í) 11,k\ tm ,11.:1· 11u,k :- 1u1e '-.Jf· P l'ri j1111c11eľ01 i V)· lučnc, ,t'11i,ln,ti s ťc,ili:tú iou Akti, Íl llro_jektu za splnenia
11ud111 IL'll< ik ,t ,llllll ľ11:- ch
dl /111IUl(III ll jlll,k)lilllll '\I I'.
b) vS,'obccne 1;ivti1.11) 111i prn,11) 111i prcdpi,111i SR.
c) pria111n apl1kova1cľ11)°·111i (111ajL 1ci111i priamu učinnosť) pťáv11y111i predpismi a aktmi Európskej únie
1.1crejnen1rni v Uraclnom vestníku EÚ;
ti) Sy,1émn111 riadenia PRV. Systé1110111 finančného riadenia EPFRV a dokumentmi vydanými na ich
ôkl,1clc , plarno111 z11ení. ak boli 1Yerej11e11é (Príručka pre 2.iaclateľa o poskytnutie FP z PRV,
l'rírn(·k,1 prľ p1·ijí111n1cľa Nr:p I l) RV zverľ111ené na 1,ehovo111 sídle\_\_\\" .;1pa.sk ).
vl ,ll11.1k-111111 ľR\' 11r1-,li1,1Hlll ,dlľnHlu prnrnic1. V111-ou ,1 .Jľ_j prilohu111i. ,nítane po lklado, pre
1:-1 rilul\.tlllľ .i pr..:dklad,llliľ Ílli\1-1'. ak buli 1i,·1u pPdklalh /\c'ľClllťlH.:.

-1 8

ľoncčná ':�ka 1 1:p_ ktor) bude vyplmen\ Prij1111aleľo1i. sa urči na základe skutočne„vynaložených.
oclôvodncn)Ch a ľiaclnc preukázaných výdavkov nfl realizáciu Aktivít Projektu v súlade s princípmi
lwspoclúrno,ti. efektívnosti. účinnosti a L1čel.nos1i_1ch V)naloženia zo strany Prijímateľa. Celková výška
i\FP lllťdcn,i ľ odseku -1.1 Zmlu,·y'•o r1osk1 l11utí NFP nesmie byť prekročená a nesmie sa
dodatočn<' 11� �ornť formou clodatl,u 1, Z111l1n·c o posk) tnutí NFP. V pr1pacle navýšenia skutočne
\\11.illliľn_,,·h \\tl;11kll\ ,ll\l'>Í,1cich, l\ktiľ1t,11111 i'ťOlľklu ,1prn11 1:-<;ke \Chdl-11..:ho NFJ J tľvcclenelll)
, ,llhľk u 1 1 / 111Iu,, u 11( isk) t nut 1 '\ 1 I'. 111u,;1 1ak--1u 111,:krnč:l:11 iľ ,,d;1,kll\ ,:- lučnľ Pri.1 ímat..:ľ rn1 vlastné
n.1kl:1tl:-

1 'i

.\ k ,k u10(:11 · ,: naluie11t� ( )pnl\ncn0 , ydavk) 1rn realitac iu /\kt i111 IJroj ·ktu po _1eho ukončení sú ni:ž:šie
akll čiastka 11veck11á I prílohe č. 3 Zmluvy o posk)1nutí I FP (tabuľka Oprá vnených výdavkov),
1,0,k ) 1ovn1eľ je opráľnen\· be7 uzatvorenia cloclatku k Zmluve o poskytnutí FP znížiť vyplácaný FP
u rn1d 1cl 111t:d1i \Chrn k nou ,\ �knu FP u1edenou " odseku..\ 1 2'.111Iuv:- o poskytnutí N FP a výškou N FP
,\ 1111č11.111clll1 111 \k utnčne \\ n,1 ložc11) ch Oprá, 11e11ych 1: da vko,. 1\ k Pusk: tovatcľ v ráme i
,prnnl\,l\.111i 1 1a1ľrl..'l'.llťl i'PI' 1i,11 iľ I dC11nd,11 11;1 ,tr.inc· l'ľi_11111,1ľľ,1 ni...- je 11102.né FP V)platiľ do
1:- ,k:, 111,·dľ111·1, "d,cku 1 1 /111111,1 (l pn�k:t11u11 '\l·I) . lľ 11111·:1,11ľll: k1.111ľ '\II' lw1 u1,wrctic1 dodrnku
k /111iu1,· () Jh"k:1111111 '\II'

1 111

l'11_11111,11eľ -..i 1;1\ii1u_1e, pťq1,1dľ pn11:ž:i11a ,:-,1é111u túlolll11e1 11l;11h: poui.iť I FP ľýlucne na úhradu
(>pr.11ne11ych ,:-d,11km 11<1 re.ili1úciu .-\k1ivit Proiektu :, 1;1 splne11in podmienok stanoven\·ch Zmluvou
l) po,k,1nu11 '\ 1 I' c1 , l'r,1,n:- ch p1"<.'dpisoch. aktoch ale ho clok11111e11tllch uvedcn,ch v odseku 4. 7 pí 111. c)
:li ľ) tl1h1,1 él,111k11 /1111111\ ll pu,k,111u11 i\FP

..

l·.urnp-.,J..� poľnoiHhpodar,k) ľond pre ro11oj vidieka: Európa inve,tu_je clu vidieckych oblasti

-l 11

l'rij1111ateľ sa zaväzuje. ze nebude požadovať c1 prehlasuje 1.e nepožadoval dotáciu, príspevok, grant alebo
1nu ľor111u pomoci na re, 111.áciu Aktivít r > rojektu. na ktorL1 je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy
o posky1nut1 FP a ktorá U) predstavovc1la dvojité ľinancov:-inie alebo spol\1finacovanie tých istých
l)davkov 70 7Clrojov kapitoly Minister tva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. iných rozpočtových
kapitol štátneho rozpočtu. štátnych fondov, z iných verejných zdro_jov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je
pm inn� dodľžaľ pravicllťi týkajúce sa zákazu kumulácie NFP uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ.
,. pr1pack porušenia uvedcn)1ch po,innosti je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie
NFP alebo_jeho časti a Prijímateľ je povinny vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článko111 18 VZP.

--1.12

l 1 ľiji1mtteľ berie na vedomie, že FP. a to aj každá jeho časť je finančným prostľiedkom vyplateným zo
i.,t.itneho rozpočtu. Na kontrnlu použitia týchto tinančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií
1a porušenie fina11čnej disciplíny sa vzťahuje ľeži111 upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych
predpisoch SR a v právn)cl� aktoch EÚ (na_jmä v Zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových
prn1idlúch. v 1.ciko11e o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas doby platno ti
.i učinnosti /mluv) o poskytnutí NFP doclľžiavaľ všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené
v od eku •l.7 tohto článku Zmluvy o po k�tnuti NFP.

--1.1'

/1111111110 stra11� sa dohodli. že Posk)tmateľ môže pozastaviť vypl:-itenie ŽoP. ak zistí neplnenie
P°' inností Prijínrnteľa, .ik sa vysk)tne potľeba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo
,tran) Pľi.l írnat ľa. zaevidovanej a nev)sporiadanej nezrnvnalosti v rámci EPFR V a EPZF.

- 1.1-l

Žol' s,1 n1mictnr. ak / > ľijínrnteľ alebo _jeho dtsrupca 1abrúni vykonaniu kontľoly na mieste, s výnimkou
p11pado1 V,i.,�eJ 111oci al lm 1nimoľiadn�ch okul11ost1 (čl. -:9 ods.7 nariadenia (EÚ) č. 1306 2013. Ú. v..
1 >➔ 7).

--1 15

Poshyto1ateľ nevyplatí FP ani neuzatvorí dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP v pľOSpech Prijímateľa.
ak sa zisti. že umelo vytvoril poclmienk) pol.adované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, ktorá nie
,1e v súlade s cieľmi právnych pľedpisov , oblasti poľnohospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ)
č 1,06 20 13. Ú. v .. L 3--17).

� /(,

'\I / > (iol') s;i 'la111iet11e ,1leho v plnej miere odním,e. nk nie sú splnené kľitéľiá oprávnenosti a zá1,äzk)
l'r111111<1teľ ,1 ,t;11101cne /111lu1ou ô pu,k: 11111rí NFP.

--1.1 7

l) osk)lo1nt 'ľ preskúma ŽoP. ktort1 111u bola don1čení\ od Prijímateľa. a stanoví sum� 1 FP. ktoré sú
npníľnené nn ľ)'pläte1-11e. Poskytovateľ s1ano1 i:
a) sumu, ktorá sa má v:-,platiľ Prijí1natcľovi na základe ŽoP.
b) su11111. ktorá sa má vyplatiť Prijímatťľovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v Ž.oP.
k ,urn,t ,tanovená pod ľ.i pís111e11a c1) prťv�1ši sumu tanovenú podľa písmena b) o viac ako IO %,
ad1111nľ,tr:1111na �ankcia s.i 11plat11í 11<1 -.,11111u ,tanoľenť1 podľa písmena b). Vfška sankcie predstavuje
1111d1ľl 111ľd1i uH·de111ni'i thoinn ,u11w1111 . 110 11c,1111c prekročiť uplné ocliiatie NFP (čl. 63 ods. 1
11.tll:ldťlll,t (1.11) (·. 81) () 201.111._1.. I 227·)
1

\

- 1.18

'

'

l'o�k� tnvatcľ je opn-ivneii) l,iť1i1t.ľÓlovaľ C1dé1_ie uvedené v ŽoP aj na základe údajov alebo obchodných
dnkumentov, ktoré 111ajú u scbc1 tretiť strn11� (čl. 51 ods. 2 naľiadenia (EÚ) č.809/2014.Ú.v .. L 227).
ČLÁNOK 5

, 1
,.2
:-- .. ,

.; - l
, ·,

ÚČET PRI.JÍMATEĽA

1',,,k1to1:1teľ 1.ibc1pťéÍ posk)tnutic I IT' 11 ľi_jínrnteľ(lli be1hotnvost11e 1rn Prijí111ateľom stnnoven_'.I
h,tnk,11, 11čľt. 1ľdľn) 1 1 l R. u1elkll: 1 ml-.,ľku 2.1 /1nluv) o poskytnutí FI'.
l'n11nrntcľ '>il /ctltizuje udľi1,t1<1ľ IIČľl LIIC(kll) 1 odsľku 2.1 /111lu1� () posk�t11utí FP OI\Oľen) az clo
pľ1p1�.111i,t 1.c\1 Cľťčncj platb) na ľrn_1ekt
Prijímateľ je opráv11en) rcalizov8ľ L1hracl� Oprávnených výdavkov a_j z iných t"1črov otvorených
/ J ri_jimateľom pri dodľžaní poclrnienk) c,istencic _jedného C1čtu na príjem prostriedkov NFP. V pľípHde
ulirnd 1 1nc_j mľnc ako I F.UI{. môžľ b: ľtel1lll učet učt: vedený é v cudzej mene .
ľr1i1111;1tcr JC l1pr;i111e11� ,1t1 uriľ, kn111<.'ľ(·11ei b,1nkL· u\nb1tn� učet pľe Projekt.
\ ľllj,,tdc 1: 1111ti,1 ,� ,tL·1rn1 ľi11;111cn1 .1111,1 rľl1111d:iL 1.1,11 ,11rns) 1�1.1 ui:-tc učlllch prí,111111111 Pri,1i1rn1teľu. 1\k
1, \. 1 ľ /•P·,k: t1111t: ,1 ·,tL·1111,111 1,tlPIH,1ľl 1,l.1\/,, ucľl 111 ľ,k11� 1 ocls. _:> 1 /.'.111lu11 o posk� tnutí N FP _je
Ih lll"l>Čl.'.111

6/13

Lurop,k, poľnohospoclarsky ľond prl' ro1, u_1 , 1dick.i Luropa investuje clo vidieckych oblasti
PLATBY PRIJÍMATEĽOVI
6.1

Prij1nrnteľ je oprávnený na základe 7mluv> o posk>·tnuti r-P predkladaf na Projekt jednu ŽoP za
kalc11rlúrn_, rok. V prípade rinancovnnin projektu S)sté1110111 z<ilohovej platby.môže prij1111ateľ podar·
, 1 11lll l Jľd111:lw krilencléirnľho roka aj\ iac inl' 1,1 poclmienk>. ie, rúmci kclnel10 kalencléinlťhn roka bude
pnd.in,1 .11 /dlľrt:čn:1 iol' .

62

Príjí111ateľ predldadá ko111pletnú ŽoP na predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle
Posk) tovateľa.(www.apa.sk) doporučenou poštou na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Odbor
autoriLácie podpôr, Hraničná 12. 815 26 llratislava alebo osobne v podateľni na hore uvedenej adrese. Za
dťtlt1m doručenia ŽoP sa považuje:
v prípade osobného doručcnia de1i jej li·zického doručenia v písomnej forme do podateľne
a)
Posk ) tovateľa nc1 1'11 1\. pričom 1riveľeénú ZoP mus1 byľ doručená najne kôr v posledn) clei'i.
,1,1110, ľn) nn pnclani · Í'.ol', L.111111 ť o po�k:- liluti 1:11 . clo konca úradných hod1n;
hJ
v pľ1padľ 1a�la11ia poštou a Ichu kur1érnm dc1i ocl1iv1dnnia dokumentácie Ž.oP na takúto prepravu.
prn�um LilVCľcč:1in iuP n1t1,1 b) 1· pod,llléÍ na po5.tovt1 prepra u najneskôr v posledný de1i,
stanovený nn podanie L'.ol' v l'.1nluve o po kytnutí NFP (rozhodujúca _ je pečiatka pošty1kuriéra
na obálke. v ktorej sa Ž.oP doručuje).
1

6.3

eoddeliteľnou súčasťou ŽoP sú príloh) uvedené v zozname príloh k ŽoP, ktorý je pre každé opatrenie
/lľľt:jnľn)' na webovom sídle Po�kytovmeľa (www.apa.sk) ako aj prílohy. ktoré ako neoddeliteľnt1 st1časť
iol' ll .l\)Še oproti zoznamu príloh k Í'.ol) delinujc Lrnluva o poskytnutí FP. Prílohy vnítane úctovn)ch
dl1kl.tdP1 pr·dkl:1d,i Prijínrntľľ" čitateľnej kópii. ak n1e_Jľ in,1k povedané v zozname príloh k ioP. lJrndne
11,·l1,1vdéľllľ kl1p1c ,e;c1k:,ch príloh ilil' 111u,in ,uhli1�1ľ � originálmi. kto1·é SLI v drzbe Pri_jimatcľa
a I pripmlc 11čto1nych doklado1 ,u ri<1dnľ 1a1namern1n0 11čtm n)m zápisom v t:1čtovníctve Prij1111ateľi1
, 1m:,�le � IO nds. 1 zákona č. --1.1 J/:2002 /.. 1. o t1čtovnictve, znení neskorších predpi ov. čo Prijímateľ
put1rdí v čestnom V) hlásení. ktoré je súčasťou ZoP. Oľiginál) a fotokópie účtovných dokladov sú na
vi litcľnom mieste (napr. pravý horný roh prvej strany dokladu) označené : ,.Financované z prostriedkov
F l 1 FR V 201 '"1 - :20:20· · . V) šku finančn� ch prostriedkov z .verejných zdrojov, o ktoré prijímateľ žiada v ZoP.
1anknihli nadol nn na_jhli1ši eurocent.

cl

\ \,1,a nÍ\ ľl"ľŕncj platln ŽoP nť\!lliť IJ_,ť lllľllC'j ako 1:i '1/., L, �,;k) Nľ-P a predchádzajúce plath�
11ť,mľi J lrľ\ \�iť 8:- % 1, \šk) FP.\' pdp:1dť jedne.! Ž.oí' jť u, cdcná podmienka bezpredmetná. Ak
l'ri_jínrnlcľ predloží len jľdn11 Žni > , JHJI úuje �a táto Diro,·<:'11 aj za zúvereční1.

ú�

Pros1r1cdk) I· Pľ-R \/ a štátneho rozpočtu na spolufínancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na
Projekt na základe Oprávnen)1Ch výdavkov zo strany Prijímateľa.

(J.C,

'\urok l'1·ijí111ntel"a na V) plRtcnie príslušnej platb) ŽoP vzniká len v rozsahu, v akom Posk) tovateľ
rn1lwdne o oprávnľno·ti V)clí"-11ko, l'm_1ektl1.

(l

67

·,
�
l,.tid.t plat lm l1rij11nme1·m i I pľo�1r1ľdkm I ľl I{ \' a ,léi1nel10 rozpočtu 11,1 spolufinancovaniej · realiLtl\aná
111;1\1malnľ clo ľ)�k> súctu pomeru J"in,rnéll)ľh 1m1 1riedkov 1.PFRV a štátneho rozpočtu schvúlťnélw na
Prn1ľkl

6.8

V:,�ka FI,"> plácaného Prijímateľovi sc1 zaokrt1hľuje naclol nc1 najbližší cent. Výška akéhokoľvek zníženia
\Jf ,, \él 1c1okrtl11ľuje nahor na rn1jbližš1 ľl'nt.

6.10

l'r1_11111.11,·ľ _1c pu1inn1 rcal1/l11,11· ľi11.111čnl; l1per.1c1ľ t�k.1_1t1lľ ,a re,1lid1cie Aktivít Projektu Y)lučne
IH'1hoto, o�tno11 formou. l lnto1o,111ľ pl,1tb, ,u pr1pustné. iba ak tak bolo stanovené Hl V}Z e a iba
, p11p,Hiľ ub,tar,i\ilnia. k1ore l)()lo uko11.:e11ľ, dubľ pľecl dárumorn podpísania Zmluvy o po_kytnutí FP.

(1.1 1

\' �11l.1de , élankrnn 7 V LP sa Prijímateľ riadi 11stanoveniami platnými pre prísluš11� systém
ľi na nrn, a 11ia 11, eden\ , člú nk11 2 od�. 2. 1 Z lll Iu,_, o po�k�·tn II tí N rr. Ostatné ustanovenia článku 7 V ZP
„1 n, 11,H1i11u

() 12

P1111rn.11ľl. ,,11a1 ;i;ujľ p1nllniiľ k 1,11,r,.·111c·1 /ul' ľiľktronickt'1 ľotodokumcntHriu prťdmetu Prnjcktu
pl,d L1 , l.1,111cl1<> 11, aiľni,1. ktur;1 pull hid, I rn 1111111.t illl.' lľlich ( 3) lótogrn Ii I predmetu J J rn_1ľktu ,1 su(·,hnľ
, 1111111111,ilnľ 11·uLh (3) lutugrnli1 prľukMUJllULh plnenie inľormačn�ch a propagačn>ch pm 11rnu,11

1

;i

7 l .1

1 uťóp�k) poľnoho podár�k) ľond pťe rnzvoj vidieka: Euťópa ill\eswje clo vidieckych oblastí
u,cdľn�ch , čl. 12 VlP. Prijímateľ vyslon1je súhlas s V)UŽitím fotodokumentácie na propagáci,
ľR\ Po,k_1to1aleľo111, riadiacim orgfoom. Národnou sieťou ľOZ\'Oja vidieka SR.
Č:LÁNOK 7

ŠPECI FICKÉ POVINNOSTI PRIJÍMATE-ĽA

7.1

ln\'Csl1cic v ťt1111ci tohto Projektu budú považované za Opťávnené výdavky. ak sa vykonajú v súlade
, plúnmi ľozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek
pť1�lt1�11ou stratégiou miestneho rozvoja. príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp.. iné plány
a n11, n10, 0 doku111e11ly.

7 ..!.

\.ľl111111iľ1L1jC \:1 u1nťl\! ro1deľ0\ anie pťnjektu nn etap ) . t. _j. kažc.l) sa1nostatn)1 prnjekt musí byľ po ukončení
ťľ<1l11.ic1c ľunkéný. životaschop11) a pocl.

7.1

Pm inno�ľ uplati'íovaľ sociálny aspekt pri veťejnom ob taľávaní sa vzťahuje na všetky výdavky okťern
"·cubccných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou. rekonštrukciou a modernizáciou
nehnuteľného majetku v rémci Opťávnených Aktivít Projektu, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté
lldľ;kúr diín O1.12.2014 a to v max. výške 5 % z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné
prúľľ s,1 ro1u111cju ,)cla, k: na poplark) architektom. projektantom. inžiniernm a konzultantom C1visiace
, ":prncovaní111 projckto,L'J doku111e1llŕ1cie (max. -l %) a V) da, k) 7.él s1a1ebn)· doLor (max. 1 '1/.,J. Vydavk )
11.1 pr1pr;1, 110 pnícľ 1110h Ii b) ľ V) nalo1.c11é aj pred predloz.en 1111 �01 FP Poskytovmeľovi .

7.•I

/ > r1_11111Zttcľ sa Laväzujc dodržať Cieľ Projektu podľa čl. 2 od. . 2.1 tejto L111luvy o poskytnutí NFP.

7.'-

/:1cutic rec1liLúcie Aktivít Projektu pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný
u1nú111iť prostrcd111ctvo111 píso111ného oznámenic1 adresovaného Poskytovateľovi na predpísanom tlačive
(\ l\ľ priloh.i č. 1 Príručky pre prijí1nateľc1 ľP z PRV) v lehote clo siecl111ich (7) dní od t'1činnosti tejto
/1111111, o p\lsk:l11u11 1 FI'. V prípade.->, c1k l ) riji111ateľ 1<1čal rcnlizácipu Aktivít Projektu c1ž po uzatvorení
/111lu1, o pu�k:t11u11 1ľl'. _1c pmi11111 tuto skutočntht: 011rn111iľ Posk) tovateľovi v lehote clo sied111ich (7)
d111 nd 1aéa1 i,1 re,11i1ncic /\ kti, 11 l)ro_1ek1u prnstredn íct1 0111 pi:,omného oznámenia aclre ovanélio
l'n,k:IO\ atcľO\ i na preclp1sanom tlači1,e ( v icľ prilolrn č. 1 1�ríručk) pre prij í111ateľa N FP z PRV).

7.6

'v�platenic poslednej (závcreč11. ej) ŽoP na základe čl. 6 tejto Zmluvy o poskytnutí FP bude
pod111iene11é registráciou Projektu do Národnej siete rozvoja vidieka SR. Proces registnícíe
projťldo1· prebieha online na webovom sídle ww11.nsn .sk, kde sú zverejnené i podrobné podmienky
ľľgiqr(lľÍľ.

7.-

\.c·1>l11t·n1L' pmi1111ost1 l)rij11natcľu U\'edcných v10111ro člr111ku ,:1 pmažujc z.a porušenie 21111111_1
o pmk� tnutí Fľ podstatnfm spôsobom.

7.8

l �tanoľenia čhínkov 7C) a 70) VZP sa pre vj·zvu č. 22/PRV/2017 nepoužijú. Ustanovenill článku 9
VZP lfkajúre sa zabezpečenill pohl'lldávky Poskytovateľa zo Zmluvy 't poskytnutí NFP sa pre
111ľclení1 výzvu použijú iba y prípade Y5'užitia systé11111 zálohovej platby.

7 ')

\ 1)rq):1dc. :1k prcd1rn:1u111 schv{lle11ej ŽoNFP je ťcaliz.ícia i11vc,tic1c �uvisiaccj so zvýšením be1pečnosti a
1)1 c,, 1 ll lL' prnt 1 1 ,melal 111nu na , ľľC_111�ch pric,toruch ( 11H111tili kamerov) ch ysté1110, a ini ch
l1ľ11>ľ(11\,-,1n, Lh 1)r1k,11 l. .i k,llllL'r:.,réll,ll1ľ lľh Sll\ 1,inc1clt ku111pu11ľ11ru,. a iné bezpečnoqne prvk: (t)ka
,.i 11 \ľlľ_lnclw ,1'>\clk111a. ak _je �uč.i,ľou rťal1101a11c,i i11vc;,t1c1c) ,u I r.í111ci rcalizacic i1l\c,t1cic
111111,>,l11..:11ť na podpcľll:ch bodoch , edenia "-i clistribučne.1 �icle (Zúpacloslovenskú clistribučnil.
Strľdo,lovcnsk{l distribučná. a.s.. V�chocloslovenská distribučná, a .. ). tak prijímateľ je povinný, sC1čas11e
� 1 oslecl11ou LoP. predložiť poskytovateľovi vyjadrenie. resp. súhlas distribučnej spoločnosti
s u111iestne11í111 kameťových sysré111ov "iných bezpečnostných pr ko na týchto podperných bodoch
\ľdľllia NN. ľotn V)jZidrenie, resp. súhla� distribučnej siete prijí111,11eľ predklad{l vo for111e origin{llu alcbu
u1<1d11l.' u" •tléc:11c_1 fotokópie a 111t1:-í b:ľ pla11w na obdobie 11dr1,11eľ11,hti prnjcktu podľa tejto zmlu".

,1.� ..

OSOBITNŕ: DO.lED'\i \!\IA
K. I

/111lu1 llL' ,1r,111: ,a d\)hodli. ie l)osk:•torntcľ ncbudL pov�nn� po,k:tovať plnenie podľa Zmlu,:
o posk1111utí NFP clovted:. k�·m mu Prijímateľ nepreukáže sp6,obom pozaclovaným Poskytovc1tcľo111.
,pl11c11iľ, šľtk:ch 11a�lcclo1 n)'Ch skutočností:

t1rn11,k> poľnohnspnclarsk: ľond pre roz10111di\'ka I urópa inve\tUjľ clo vidieckych oblastí
,l)

V:rnil, platného zaiJczpcčcnia pohľadú1 I,� (aj budúcej) f'osk) tornteľa voči Prijímateľovi. kto1·á
by mu mohla vznik11L11· zo /.mluvy o poskytnutí NFP. v súlade s ustanoveniami kapitoly J Príručk)
pre priji111atcľa NFP z PRV a článku 9 VZP.

b)

Zrealizovanie verejného obsthrávania podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác podľa pocl111ienok určených Po kytovateľo1n a rnnovených v Právnych
dokumentoch. 111e1oclick:' ch usmerneniach ":·clan:'•ch Po kyto teľom v prípadoch. ak _ a na
ohS1anivan1c lovarn1. sluiich n 5ta,.:hn)ch prác ncvzľ,1hujc 1�1kon o VO. prié:0111 Priji1rnt1eľ
1) ,101e11c ,úhla�i \ 1: 1n. 1c liudľ J)ll\lt1povaľ ,pô,nbo111 s1anoven: 111 zákonom ll VO. in/m1
11pla1ni1eľn) mi zákonmi a Prúvn) mi dokumelllmi. ktoré na jeho vykonanie môže vydať
Poskytovateľ.

c)

Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti
Realizáciou Aktivít Projektu. ktorý je zahrnutý v ŽoP, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom
1 zmysle platného 1álo1.ného práva v prospech Poskytovateľa. a 10 za podmienok a spôsobom
,tH1101e11y111 1 kapitole� Priručk ::, pre prijímateľa NFP L i > R a člúnku 9 ZP.

\ 11ny"lľ 11\1 . � -IO I Obchodn0110 1.úk<>n11ik;1 1>1 ij1111c1tľľ ":hlasuje. Le predlžuje premlčaciu dobu
na prqrndné naroky J > osky1ova1ľľa t)kajm:ľ sa (a) vrátenia po.k)tnutého rP alebo jeho časti alebo (b)
kr,it,:n1a I r•P alebo jeho éé1sti. a to na IO roko1 od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
8.J

1\k podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhla týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu,
/111lu1110 stran) sa výslovne dohodli. že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak
1mi1nc predpis; SR alebo právne c1kt) UJ neusrnnovujú inak.

8 ,1

/\k 1 1,imci l'rojcktll dnch,id1.a k dod,1111t1 tovarm. po,k) 1nu1i11 �luzieh alebo vykonaniu sta, ebných prác
pn uhraden1 predclci, kovcj plritb) J > ri_111nat eľu111 Dodá,él\eľOI i. ,pôsoh :1 lľhot) dodania{poskytnutia alebo
1)kunanié1 µlnenia vypl�vajll m 1.111lt1,: u1a,retcj 111cd1.i l) rijímatdom a jeho Dodávateľom. pričom tieto
nesmú byľ , rozpore s pravidlami sta11ovc11/mi Poskytovmeľom v Pdwnych dokumentoch (napr.
, Príručke pre Prijímateľa NFP z PRV).
ČLÁNOK 9

l<O IUNll(/\CIA ZMLUVN'ÝCH STRÁN A 0OR ČOVA IE

•J 1

/mll11nc �tr,111: sa dnhocll1. íľ ich , 1,1jrn11nú kn111t1n1kricia suvisic1cc1 ,o 7-111lu,ou o po kytnutí FP si pre
,,oju 1.éwä1.110;,ľ ':Lacľu1e píso11111ľ1 formu, 1 ni111c1 ktorrj SLI lmlu,né stran) povinné uvádza1·:
1tkn1i ľikaénľ údäje l'.1nluv11: ch strnn. č1slu V) 1.1) . číslu Lmluvy o posk) tnuti FP, kód Projektu. číslo
up.1t1ľnia podopatrenia, píson1110 doklad) (ak je relevantné). Zmluvné strnny sa zaväzujú. že budú pre
11njon111u pison111ú kornunikí:Íciu používať poštové adre y uvedené v zúhlavi Zmluv) o po kytnutí rP, ak
nľdo�lo k 01.nc1111eniu ?111eny.adres1 spôsobom určeným v kapitole 5 Príručky p1�e prijímateľa FP z PRV.

tJ _,

l ) u,I,,lm ,11cľ n11i1c vzújomnťi ko111u11ik:1ciLÍ st11i ·iacu so Lasielaním návrho1 zmlúv o zriadení záložného
prn1.1 1 prospeťh I J [ > 1\. nit1rhov Giocbrkm k Z111luví:Í111 o po k::, tnut1 1 l'P. 11ávrhov dohôd o uko11čc11í
/111lu,, o p11:,k) tnuti Nl-'P. 1 � 1.ie1 na doplncniľ ?.oP. omámení o V) kn11c1ní kontrol: na rnie te a v� Lic, na
dnpl11,:11i,· nwnitorovm:1ch -,prú1, rcali101aľ elektronick)' prostreclníc110111 enwilu. 7111iLľvn� stra11, si
1.irti1e11 dolwcl 11 ako 111i111oriad11) spô�ob cloručovania pisomn� ch Lasiclok doručovanie o obne alebo
prns1rcd11ictvom kuriéra: takéto doručenie l)o k) tovateľovi je možné v�luéne "úradn)°·ch hodinách
ptida1eľnc Posk: 1ovatcľ;1 1.vercj11en) ch 1,e1·cj11e pristup11ý111 spo obom.
1

lJ 3

(/1n,1111ľ11ie. 1)/1,L iiadns1· akbo in� doku1nť11t (1ľalcj ako ..pho111110,ľ··) zasiťla11, druhej 71nluvne.i <;trnne
\ 111,ulllllľl h>rillL' podľ;1 /111lu11 \) pn,k1t11t1t1 Nl·J ) .-, ,:,-111111k11u nc11rht1 '>JX<II\ / ri11;111··11.:.1 kolltľlll ) podľ;i
čl-1nku I<> ntk 2 V/1>. ,.i pt11<1iu_1e 11rľ Uéľl: /111lu1: n Pll'"' 111t1t1;-..11 1 1.,1 d1i1w:,·11u. ,1k dújdc do cl1,p<>11ciť
druhľ.i /111lu1nej str.in: na mlresc uvede11ľj 1 1.ahla11 /mlu": o po k> t11ut1 'ff P. a tu aj I prípade. ak adresát
pist1111110sľ 11eprL·11.al. pričom 1.;1 dcií dnručľnia pi,om11tbli sa p01ažuje dc1i. 1 ktm) došlo k.
.tl llpil11u11u ultiinej (lldhernej) lťlw1, p1,om1io,1i znsielt11wj poštmľdruhou /111lu,11ou stranou.
hl udop1·L'lld p1 1p11in p1�1>111111hti. , pr1p.1dľ uclnpreti.1 pre, 1raľ p1,n11111usľ dornC01,anu po'tou alebo
,1s\lh11, 111 durt1čc111111.
l)

11:11c11iu p1,011111<i,1i udo,1L·l,11cl·o11. , r1rq1;1dc I rntľ111.11:1siľlk:,- ,p;iľ ( hL'I. 1>hľmlu 11,1 pr1pndnu po111f1111ku
..,1drľ,,ll llťZllÚm; .. ).

9/13

I:urópsk) poľnohospodarsk) ťond pre rozvoj vidieka: Európa inve tuje do vidieckych oblasti
9 ..J

éivrh čiastkovej správ) alebo spréivy z l�nančnej kontroly na mieste v zmysle článku 16 ods. 2 Ví_
1,1�ielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí FP z,
duručcn; v ,úlnck s pra1idla1ni doľllčmania písomností upraven)mi v� 24 a 25 zákona č. 71 '1967 Zb.
u ,prnvno111 konaní ( Spn1vn ) poriadok) 1 zncn í neskor�ích predpisov a v � 20 ·od . 6 Láko1w č. J 57·201 'i
/. 1 o ľi1ianč11cj kuntrolc a m1ditc ,; o Lmcnľ a dopl11ľní niek1orých zúkonov. Zmluvné stran) sa vyslovne
duh ldli. 1.c návrh čiastkovej -;préÍV) alebo rnivrh spréivy z finančnej kontroly na mie te ,ie doručovaný
doporučenou zásielkou doručenkou 11rčenou úlo2nou (odbernou) lehotou tri (J) kalendárne dni.

lJ_")

7nsielky doručované .elektronicky budú považované za doručené okamihom, kedy bude elektronická
správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany. ktorá je adresátom, teda
I11<>111,·ntom. kedy Z111luv11ej strane. ktoréi_je odo ielateľom. príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky:
.ik niľ ,ie objekt11ne z technických dóvodov 111ož.né nastaviť i'lutomatické potvrdenie o úspešnom doručení
1,h1clk1. 71nlu1 ne ,tmil) v�-;lt)I ne ,Lil1lasin � l)lll. i.c dtsicll,;H dnručo,aná elcktrnnick) bude považovaná
1.1 duruče1H1 nrnI11ento111 ucloslnnia clcktronicke_j préivy Zmluvnou stranou. ak druhá Zmluvná strana
nedostala autommickú i11ľunnéiciu o nedoručení elektronickej spréiv,.

9.6

Pri_jí111ateľ _je zodpovedný za ria lne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie
7.mIuvn)1Ch strán.

C) 7

/1nlu1 né ·trany sa zaväzují1. ž.e vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
(t.Á 01( IO

Z,I\VEREČNÉ IJSTA OVENIA

10.1

Z111l11\·a o posk-' tnutí Nf P je nza,·rťt,í dJ10111 neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda
účinnosť v súlade s§ -ľ/a ods. 2 Občianskeho zákonnílrn clľíom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Posk) tovateľom v Centrálnom registri zml11v. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými
osu bami podľa zákona č. 21 l /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ·o zmene a doplnení
1tiľklorych aíkono, (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. v takom prípade pre
llétdobudnutie uči nnosti /.mIu"> o poskytnut 1 1:1 1 .ie ro1.hod11_jL1cc zvere_jnenie Zmluvy o poskytnutí FP
l'<•�k,to,atľľ,i1n. /.ml111llľ ,tr:In> ,a dulwdli. ie prvé 1,crejncniľ 7.1nluv� o púskytnutí FP zabcLpečí
l 'll,k'.' 101 illľ ľ. P1,111nne pot,rlknie u 11 'ľC_l llľlll LmIut-) o po�k:-- tnutí 17 1 ) zašle Poskytovateľ Pri_j ímareľovi
, prtpade. ak o 10 pri_jírnateľ v t'ilade s� .'i;i uch. 11 1.ákona o slobode informácií požiada. Ustanovenia
o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rnvnako vzťahujú aj na uzavretie každého
dodatku k Zmluve o posk) tnutí FP.

IO,_!

Z111l11va o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určití1 a jej platnosť a účinnosť končí ukončením
doh.1 Uclrfateľnosti Projektu, s výnimkou prípi'lclov, kedy dôjde k skoršiemu mimoriadnemu
ukončeniu doh-' platnosti a účinnosti Zmluv:-, o po k, tnutí '.\'FP podľa čl. 17 VZP.
v ul.i,iľ u,u11w1ľ1111nťj. 71 nmiaci�'n1<1(1..ll)č.I303:20I,. ť• v .. L ,..J7sa dobaLJdrzaIeľnosti Projektu
,tJllO\ uje nasled\lvne:
'

@

l)uba udrž.c1tcľnosti projektu ·sa, 7,ačín� ·v lrnle11dámy dc1í. ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom
dni. v ktorom došlo k ľinančneií1t·1 L1konč:eniu prnjektu (tzn. uhradeniu záverečnej ŽoP Prijímateľovi).
f)ohn Udržateľnosti Projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dľía finančného ukončenia projektu .
. \k l'ri_j11rnll1:ľ 11eprcdloi11,ilľľľčnu Í'.ol' Rlebn Pll�k ) tovateľ 1á1crcční1 7.oP Lamiľtne. po ledná priebänä
i,d' bude !h>1<till1;1I1.i 1.1 1;11ľr'č·nu inl' " d\lh;1 11dli<1tľľnu,ti proje!,;w �a začne pnč1taľ od pr élto
k.1knd,ir11ľho dľ1,1 11i1\lľd1q11c�·hn pt> ,ko11čľn1 lcillll> 11.1 podanie 1,í1 ľľľčne_j ŽoP ,tanO\ľnc_j \ článku 3 L>d�.
� 1 /1111111) o po�k> 111utI NI I'.
lll

/111luvu n poskytnutí NFI' _je n102nľ 111eniľ alebo dopÍ11aľ len na zéiklade vzájo11111ej dohody Zmluvných
,trún formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaného Zmluvnými
�trnn,1111i (v prípnde význ,rn1ne_jších zmien Prn_jektu. v prípade realizovania verejného obstarávania až po
Jll>dp1�c /111lu1) o pusk�tn111i NFP). Na uzHtvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NfP neexistuje
prú, 11� núrol, 1.iad1tľj w /.111111, n� ch �!rún. Rľali101 anie 1.111 icn Projľld11 pocllielrn u�tano, eniam
i-.1pitoh :" ú 7 Prírui'i-� prť prij111rntťľa, 1-"P I ľH

111 1

ľr.11.1 "pu, 1n1H»ti 11 pl: 1 dlllťľ Zl> /1nlu1) P po:,k,tnut I
/111lu1 n) -h <,tr;1n.

1 1 ) precháclzn_ju ét_i na pni,11: Lh nastupco1

1 Q/]J

b1róp�k) poľnohospodársky fond pre rn1v0j \ 1d1ch.a Európa investuje clo vidieckych oblastí
10.5

Prijirnateľ V) hlasuje, že mu nie ,ú známe žiadne okolnoq1. ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť
alebo oprnv11c11osť Projektu na pusk :- tnutic FP \ 1111:- Ie podmienok. ktoré viedli k schváleniu Žo FP
prť J> n,1ľh.t cpravcli\o-,ľ tohto V)hlásenia J > ľlJllllHtľľa -;:1 pti\aiuje La podstatné porušenie ZrnlU\)
11 p11\k\I1111t1 '-.Jl:I > ;1 [ > ri_1111wIľľJľ po,inn:-· ,rnIiľ \ll·P .ilľbo lľhn časť v sťilade s čl�nkom 18 VZP.

l!U1

I 1 1111111atľľ 1:-hla,u,1c. žľ ,�ľlk) ':-hlasc11m pripo1e11ť k i.01 I:IJ ako aj zaslané Poskytovateľovi pred
pmlp1,0111 /111luv:, o posk)tnuti 1 I�r sť1 pniv li1é a 1u,táva_ÍL1 učinné pri uzatvorení Zmluv) o poskytnutí
FP v nezmenenej ťorme. epravclivo 'ť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa µovažuje za podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiľ NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18 VZP.

10.7

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o po kyr11utí NFP stane neplatným a/alebo neúčinným v dôsledku
jeho rn1.poru s právny111i predpismi SR alebo právnymi ak1111i EÚ. ne pôsobí to neplatnosť a/alebo
nľuéi11nosť celej 7mlu,: o pll�k :- tnutI í'J., _ t1le iba dotknutého us1n11ovenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

10.8

/111il1111ť "trnn) V)konali vDľbu prá,a podľa� 2(1.2 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne úhlasia. že
.
ich 1a, ti1Jo, > , Lľah V) pl) vaj ť1ci LO l.11!1uv: o poskyuw1í N ,. ,, �a hu cle riadiť Obchodným zákonníkom tak,
ako 1n,:- pl)va LO záhlavia označenia /111luv:- o posk:, rnuti NI· J > na úvodnej strane.

10.9

Zmluvné strany buclť1 všetk:, prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej
platno�ľ. výklad alebo ukončenie. riešiť prednostne vzájomným konsenzom a dohodou: v prípade
ne lo�iahnutiH dohody je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušn)
sud \Io, cnskľ_j rľpublik:- podľa právnľho poriadku Slm cnskej republiky. V prípade sporu a bude
po,tu1H>1aľ podľa rov11npi,11 /111luv) o posk)tnut1 Nl·P ulni..:ného u Posk)tOvateľa.

10.10 /111lu1a u posk ) tnutI 1-'PjL' 1: hotoverni, troch (J) rm 110µ1,och, plat1>0sľou originálu. pričom po uzavretí
/111lu1:- o posk) t1111tí Nf'I> tlo,tant: Pri,1ímntt:ľ jcckn ( 1) ro, nupis a dva (2) rovnopisy i ponechá
l\hk) tu, ateľ Počet ruv110Iw,uv a ich rozclelľnie podľa prcdchúdzajúcej vety tohto odseku a rovnako
, 1ťahuje nj na uzavre1ie ka2dého dodatku k Zmluve o posk) rnutí FP a dohody o ukončení Zmluvy
() J)DSk:- tnutI r-P.
10.11 /.nilu, ne stmil) beru na vedomie. že táto L.mluva o posk)tnull NFP _je povinne zvereji'íovaná na základe
us1;11w1..:nia � :Íd 1.akona o slubnde inľonnácii.
1 O 1 � /111lu1lll' s1ran) bcru I1c1 , ctk>mic. že "prípade neLl•ľre,1neI11.I 7.mlu,) o posk) tnutí FP clo troch (J)
111c,ic1ui1 ot! je_j uzavrelia plfltl , Ll11) sic u,lé'lno,enia � -l7u ods. -l Občianskeho zákonníka. ze k uzavretiu
'
/111lu1 :- o posk)tnu1i Nl-'P n..:do�lo. ·
10.1 .1 Pri.11nw1eľ svojím podpisom Zrnluvy o poskytn11tí NFP po1vrdLuje. že sa riadne oboznámil a súhlasí o
\/(;cuhľcn�mi zmluvn)1ní poclrnicnkami, ktoré sú ako príloha č. 1 neoclcleliteľnou súčasťou Zmlu y
1 s11iade s čl. 1 odsek I.J·tľjto /mluv) o poskytnutí NFI�.
10.1-1 /111lu1né s1ra11:, v:, hlasujť1. iľ si tc\l /.mluv:, o posh 1111111 1 l· P cltisledne prečítali. jej obsahu a právn:111
uč1nkom 1 I1ľ_1 V) pl�, ajť1ci111 pnrn1u1n..:li. ich 1.111lu1 ne prťldľl sť1 dostatočne slobodné, jasné. určité
a 1rn1u111i1cľnt:. nepodpísali Lmlu, u o posk) 111u1I l·T \ nut!Li ani LH nápadne nevýhodných podmienok.
pndphujť1cc osob) sť1 oprn, qcné k podpisu L111luv:- o po,k:- tnutI FP ,1 na zna� súhlasu ju vlastnoručne
podp1,al1.
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1 1111,p,k, puľ11oho�pod,iľ�ky ľond pťe rnzvo.1 vidieka. Európa investuje do vidieckych oblnsti

10 1 � l\/ľodclľlilcľ11011 úŕasľou Zrnl11vy o poslc)'.t1111tí NľP sú jej prílohy:
V�cobccné 1111/uvné pocl111ie11k) (1vere_j11e11é 1m 11ww.npa.sk a po podpise Z1nluv)
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