
ZMLUVA o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNĚHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU
 P č. 309070AlL5

uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, nariadením

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2020/2220,Vykonávacími a delegovanými nariadeniami Komisie (EÚ),
Programom rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, Systémom finančného riadenia Európskeho pol°nohospodárskeho

fondu pre rozvoj vidieka v platnom znení, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 v
platnom znení, Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020

v platnom znení (ďalej len ako „Systém riadenia CLLD“) a podľa § 269 Ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonníkf), § 20 Ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a O zmene a doplnení niektorých zákonov 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 at doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V  Ă A A (ďalej aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ alebo ..Zm1uva“) 1

ZMLUVNĚ STRANY

Poskytovateľ :
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Hraničná 12. 815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zák. č. 280/2017 Z. z. v

spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.

(ďalej len ..Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:
Názov: Obec Lipové
sídlo: 946 14 Lipové 59
IČO: 00306541
Štatutárny orgán: Dáša Kovácsová, štatutárny zástupca
kontaktné údaje - tel. /e-mail: +421917196314/stal`osta@lipove.sk

(ďalej len ._ Prijímateľ`°)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP oznaćtljíl ďalej spoločne aj ako „Zmluvné
strany" alebojednotlivo ..Zm1uvná strana'*)

Zmluvné strany sa na základe právoplatného Rozhodnutia č. 1\1FP309070A|l..5 zo dňa 06.07.2022 O
schválení Žiadosti O poskytnutie nellávratného finančného príspevkll (ďalej len „ŽoNFP“) vydaného podľa
zákona č. 292/2014 Z. z. O príspevku poskytovanom z európskych štrllktllrálllych a illvestičných fondov a O

zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o príspevkll z
l‹`.ŠlF**) a na základe výzvy miaaluaj aRču‹:_j alaupiuy zl›RuŽENIE l)ol.NÝ ŽITNÝ OSTROV č.

1VlAS__094/7.2/l(d”aIej len „Výzva“) dohodli na uzavretí Zllilllvy O poskytlllltí NFP:
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ČLÁNOK l ÚVODNĚ USTANOVENIA

Zmluva O poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy a definície, ktoré
sú uvedené V Príručke pre prijílnateľa pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj V rámci iniciatívy
LEADER V platnom znení (ďalej len „Príručka pre prijímateľa'“). Tieto pojmy a definície sa vzťahujú na
samotnú textovú časť Zmluvy o poskytnutí NFP aj na jej prílohy (uvádzajú sa V texte veľkým začiatočným
písmenom).
Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy. Prílohy uvedené
V článku 10 tejto Zmluvy tvoriajej neoddeliteľnú súčasť, tzn. ich obsah je pre Zmluvné strany záväzný.
Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len
,,VZP“), ktorých aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa www.apa.sk
V časti Projektové podpory: PRV 2014 - 2020/ MAS (Miestne akčné skupiny).

ČLÁNOK 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy O poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných
strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú
predmetom schválenej ŽONFP.

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, uvedeného
V prílohe č. 2 tejto Zmluvy .

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi na účel
uvedený v Ods. 2.2 tohto článku Zmluvy na realizáciu Aktivít Projektu, a to spôsobom a V súlade s
ustanoveniami Zmluvy O poskytnutí NFP.

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas pri dodržaní zásady
hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených V Zmluve O poskytnutí
NFP.

Podmienky poskytnutia NFP uvedené vo Výzve, musia byť splnené aj počas celej doby platnosti
a účinnosti Zmluvy. Porušenie týchto podmienok podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy O
poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť V súlade s článkom 18 VZP, ak z
Právnych dokumentov, vydaných Poskytovateľom a zverejnených na webovom sídle Poskytovateľa.
nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu, V
dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

ňua) V súlade so zásadou riadneho tlnančného hospodárenia V zlnysle čl. 33 Nariadenia európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ. Eurawzm 2018/1046 č (Ú. v. EÚ, L 193),

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) V súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami

vyplývajúcimi z 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a O
zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon O
rozpočtových pravidlách verejnej správy`“).

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa
písm. a) až c) tohto odseku Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k výdavkom V rámci Projektu a Včleniť
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva V súvislosti s Projektoln od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad V súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania. s
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kontrolou Žiadosti O platbu (ďalej len ,,ŽoP“) Vykonávanou formou administratívnej finančnej
kontroly), ako aj V rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia doby Udržateľnosti Projektu.

Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa odseku 2.6 písm. aj) až c) tohto článku Zmluvy o
poskytnutí NFP, je povinný Vrátit` NFP alebo jeho časť V súlade s čl. 18 VZP.

Prijímateľje povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, Vrátane vstupu do záväzkovo - právneho
vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy O fungovaní EÚ V súvislosti s
Projektoln s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFPje príspevkom z verejných zdrojov, s výnimkou
prípadov, kde zasiahla Vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti.

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými
osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly
Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom
lnlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania inforlnácií povinnými
osobami.

NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý ku dňu podpisu a počas celej doby platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP má povinnosť byť zapisovaný do registra partnerov verejného sektora podľa
zákona č.3 3 15/2016 Z. z. O registri partnerov verejného sektora a O zmene a doplnení niektorých zákonov
a nie je zapísaný V registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť overuje Poskytovateľ na

.

V prípade porušenia uvedenej povinnosti je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa Vrátenie NFP
alebojeho časti a Prijímateľ je povinný vrátit` NFP alebojeho časť V súlade s článkom 18 VZP.

NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zákona č. 91/2016
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov V znení zákona
č. 316/2016 Z. z. (ďalej len .,.zákona č. 91/2016 Z. z.“). V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, poskytovateľ Iná právo
odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom
podľa článku 17 VZP a Prijímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť V súlade S článkom 18 VZP
(toto ustanovenie sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby, uvedené V § 5 zákona č. 91/2016
Z. ktorýlni sú: Slovenská republika ajej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie
zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány, obce a vyššie územné celky,
právnické osoby, ktoré sú V čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, iné právnické osoby,
ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. O konkurze
a reštrukturalizácii a O zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov).

ČLÁNOK 3 TERMíN REALIZÁCIE PROJEKTU

Prijímateľ sa zavżízllje podať záverečnú ŽOP Vzhl`adom ku končiacelnu sa programovému obdobiu PRV
SR 2014 2022 do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 1

V odôvodnelíých prípadoch bude možné akceptovať neskorší terlnín podania záverečnej ŽOP zo strany
Prijímatela V súlade s platnou legislatívou SR a EU, avšak najneskôr do 30.06.2025. Odôvodlienýlni
prípadlni sa l'o/_LllnejL'l situácie ustanovené V čl. 5 Ods. 3 VZP.
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3.3 Termín podania záverečnej ŽOP podľa odseku 3.1 tohto článku Zmluvy O poskytnutí NFP je konečný
a nie je možné ho meniť ani dodatkom k Zlnluve O poskytnutí NFP.

ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP

4.1 Výška NFP je uvedená V Prílohe č. 2 Zmluvy.
4.2 Úplatniteľná miera NFP z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR SR")je:

' Ostatné re ióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47%.
i

4.3 Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky, uvedené vo Výzve ako oprávnené výdavky, pričom výdavky
sú oprávnené. ak spĺňajú nasledovné podmienky:
a) Výdavky sú považované za oprávnené, ak Vznikli a boli uhradené V čase od podania ŽONFP na

základe výzvy na predkladanie ŽON FP V rámci implementácie stratégie CLLD, ktoráje vyhlásená
príslušnou MAS s Výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených V
článku 45 Ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať Vzniknuté a uhradené výdavky V čase pred podaním ŽONFP na základe Výzvy na
predkladanie ŽONFP V rámci implementácie stratégie CLLD, ktoráje vyhlásená príslušnou MAS,
a to od 1.januára 2016.

b) Oprávnené sú výdavky Vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania/obstarávania, ktoré sa
začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa Vzťahuje aj na Všeobecné náklady súvisiace
s investíciou vymedzené V článku 45 Ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV, z ktorých sú oprávnené
výdavky tie, pri ktorých bolo Verejné obstarávanie začaté najskôr dňa 19. apríla 2016.

c) Prijímateľ Projektov je oprávnený aj na podporu V rámci štandardných opatrení PRV, pokiaľ
Výdavky zjeho Projektu nie sú financované prostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAS.

d) Výdavok je V súlade s platnými Všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon O
rozpočtových pravidlách, ZVO, Zákonník práce a pod.), ako aj riadiacou dokumentáciou a
metodickými usmemeniami vydaných Poskytovatel`om.

e) Výdavok je vynaložený na Projekt (existencia priameho spojenia s Projektom) realizovaný V
zmysle podmienok PRV SR 2014 2022, Systému riadenia CLLD, podmienok zmluvy O
poskytnutí NFP, podmienok Výzvy, resp. rozhodnutia O schválení ŽONFP.

t) Výdavky sú vynaložené V súlade s ustanovenialni PRV SR 2014 2022, Systémom riadenia
C LLD a príručkou pre prijímateľa na oprávnené aktivity.

g) Výdavky sú V súlade s cieľmi Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu.
h) Výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám V danom mieste a čase a zodpovedá

potrebám Projektu.
i) Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľne a musia byť doložené účtovnýlni dokladmi,

ktoré sú riadne evidované u prijilnateľa V súlade s platnou legislatívou.
j) Výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnýlni dokladmi rovnocennej preukaznej

hodnoty, ktoré sú riadne evidované V účtovníctve prijímateľa V súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a Zlnluvou O poskytnutí NFP.

k) Výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti. podľa čl. 33 nariadenia 1046/2()18. V Slovenskej republike výdavky
musia zároveň spĺňať aj účelnosť napr. V zmysle § 2 pisln. O) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a O zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o finančnej
kontrOle").

' Menej rozýnuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75%, ŠR SR 25%.

4.4 Za Oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sa považujú Výdavky spĺňajúce podmienky uvedené
V Ods. 4.3 tohto článku Zmluvy po poslednej koI`ekcii, vykonanej zamestnancom Poskytovateľa.
Oprávnené výdavky môžu byť vynaložené pred predložením ŽONFP, pričom verejné obstarávanie mohlo
byť začaté najskôr dňa 19.4.2016.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Za Oprávnené Výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sú považované aj Všeobecné výdavky na prípravné
práce vynaložené pred predložením ZONFP Poskytovateľovi V zmysle Príručky pre prijímate1`a V platnom
znení

Za Oprávnené výdavky MAS sa považujú výdavky uvedené V bode 2.4 Výzvy.

Za Oprávnené,Vý,d,aVky,,,sa V ,Íziad,1]o1n,,,,pr,íp,a,de nebudú považovať výdavky:
a) neuvedené vo Výzve ako oprávnené výdavky;
b) Vzniknuté na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré nebolo vykonané

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a O zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o VO“, alebo ,.ZVO`“), Príručky pre Prijímateľa,
príslušného Usmernenia Poskytovateľa k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb,
zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa www.apa.sk (ďalej ako „Usmernenie
Poskytovateľa`“);

c) V rozpore s princípmi konfliktu záujmov podľa § 46 Zákona O príspevku z EŠIF, Systémom
riadenia PRV SR 2014 - 2022 a Systémom riadenia CLLD V platnom znení;

d) V rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podľa čl. 33 nariadenia európskeho
Parlamentu a Rady č. 1046/2018 (Ú. v. EÚ, L 193);

e) z titulu DPH s výnimkou prípadov, kedy nie je Vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych
predpisov O DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle
zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (httpI,//wyVVv,_apa.s,l‹/,i,ndeK,,,p,hp2nav,l,Df52,9‹S§,i_d?6,8,58 ).

Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne V súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu za splnenia
podmienok stanovených:
a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnylni predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnýlni (lnaj úcilni priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie

zverejnenýlni V Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia PRV SR 2014-2022, Systém riadenia CLLD, Systémom finančného riadenia

EPFRV a inými dokunlentlni vydanýlni na ich základe V platnom znení, ak boli zverejnené na
webovom sídle y_1,/„\_zv_,__\/y._.';1__p_ą,.„,s'__,,,l>'_ _

e) schválenýln PRV SR 2()l4-2022, príslušnou schémou polnoci, Výzvou a jej prilohami, prípadne
inou dokumentáciou vzt`ahujúcou sa na Výzvu ajej prílohy.

Konečná Výška NFP, ktorý bude vyplatený Prijímateľovi, sa určí na základe skutočne vynaložených,
odôvodnených a riadne preukázalíých výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu V súlade s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti. účinnosti a účelnosti ich vynaloženia zo strany Prijímateľa. Celková výška
NFP uvedená V prílohe č. 2 tejto Zmluvy nesmie byť prekročená a nesmie sa dodatočne navýšiť formou
dodatku k Zlnluve O poskytnutí NFP. V prípade navýšenia skutočne vynaložených výdavkov súvisiacich
s Aktivitalni Projektu oproti výške schváleného NFP uvedeného V prílohe č. 2 tejto Zmluvy, takéto
prekročenie výdavkov výlučne Prijílnatel` na vlastné náklady.

Ak skutočne vynaložené Oprávnené Výdavky na realizáciu Aktivít Projektu po jeho ukončení sú nižšie
ako čiastka uvedená V prilohe č. 2 tejto Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený bez uzatvorenia dodatku k
Zmluve O poskytnutí NFP znížiť vyplacaný NFP O rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou V
prílohe č. 2 tejto Zmluvy a výškou N FP vypočítaného zo skutočne vynaložených Oprávnených výdavkov.
Ak Poskytovateľ V rálnci sp1`acov"ava11ia záverečnej ZOP zistí, že z dôvodov na strane Pl`ijímate1`a nie je
možné NFP vyplatiť do výšky uv'edel1ej V prílohe č. 2 tejto Zmluvy,je oprávnený krátit` NFP bez uzavretia
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Prijílnatel` sa zaväzuje V pripade pollžitia systému zálohovej platby. použiť NFP výlučne na úhradu
Oprávnených výdavkov' na realizáciu .Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovenýclí Zmluvou O

5/1 "I
_)

l

\

ĺl

\

_,_

§5T535?fl-`μ.g"'"'.

1 1

ll
'111

-Fłz-=:

` 1

Ý .
1

I
1

1

1-i

I

1

ll



É

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

poskytnutí NFP a V Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených V odseku 4.8 písln. c)
až e) tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a vyhlasuje, že nepožadoval dotáciu. príspevok, grant alebo
inú formu pomoci na realizáciu Aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP V zmysle tejto Zmluvy O
poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých
výdavkov zo zdrojov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. iných rozpočtových
kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Príjimateľje
povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie nezlučiteľných podpôr, čo je uvedené V Príručke
pre prijímateľa a V právnych aktoch EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ
oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Príjimateľje povinný vrátiť NFP alebo
jeho časť V súlade s článkom 18 VZP.

Prijímateľ 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 vzťahuje režim upravený V Zlnluve O poskytnutí NFP, V právnych
predpisoch SR a V právnych aktoch EÚ (najmä V Zákone o príspevku z EŠIF, V zákone O rozpočtových
pravidlách, V Zákone O finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas doby plamosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené V odseku
4.8 tohto článku Zmluvy O poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže pozastaviť vyplatenie ŽOP, ak zistí neplnenie
povinností Prijímateľa, ak sa vyskytne potreba doloženia dokladov alebo dodatočného vysvetlenia zo
strany Prijímateľa, zaevidovanej a nevysporiadanej nezrovnalosti V rámci EPFRV a EPZF.

ŽOP sa zamietne, ak Prijímateľ alebo jeho zástupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste, s výnimkou
prípadov Vyššej moci alebo mimoriadnych okolností (čl. 59 Ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, Ú. V.,
L 347).

Poskytovateľ nevyplatí NFP ani neuzatvorí dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP V prospech Prijímateľa,
ak sa zistí, že umelo Vytvoril podmienky požadované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, ktorá nie
je V súlade s cieľmi právnych predpisov V oblasti poľnohospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013,
Ú. v., L 347).

NFP (ŽOP) sa zamíetne alebo V plnej miere odníme, ak nie sú splnené podmienky poskytnutia príspevku
a záväzky Prijímateľa stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ preskúma ŽOP, ktorá mu bola doručená od Prijímateľa, a stanoví sumy NFP, ktoré sú
oprávnené na vyplatenie. Poskytovateľ stanoví:
a) sumu, ktorá sa má vyplatiť Prijímateľovi na základe ZOP,
b) sumu, ktorá sa Iná vyplatiť Prijímateľovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov V ŽOP.
Ak suma stanovená podľa písmena a) prevýši sumu stanovenú podľa písmena b) o viac ako 10 °/6,

adlnínistratívna sankcia sa uplatní na sulnu stanovenú podľa píslnena b). Výška sankcie predstavuje
rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročit` úplné odňatie NFP. Žiadne sankcie sa
však neuplatňujú. ak príjemca môže príslušnému orgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za
zahrnutie neoprávnenej sulny. alebo ak sa príslušný orgán presvedčí inak O toln, že príslušný príjemca nie
ja v1nný.(č1. 63 ads. 1 nanadanla (E11) č. 800/20l4.L'1.v.. L 227).

Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať údaje uvedene V ZOP aj na základe údajov alebo obchodných
dokumentov. ktoré majú ll seba tretie strany (čl. 51 Ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 809/2014.Ú.v., 1.. 227).
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ČLÁNOK 5 ÚČET PRl.líMATEĽA

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený
bankový účet. vedený V EUR, uvedený V prílohe č. 2 Zmluvy O poskytnutí NFP.

Prijímateľ sa zaväzuje udržiavať účet uvedený V pri lohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP otvorený až do
pripísania záverečnej platby na Projekt.

Prijímateľ je oprávnený realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 1
Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov NFP. V prípade

AVúhrad V inej mene ako V EUR. moze byť tento účet/účty vedený/é V cudzej mene.

Príjimateľje oprávnený otvoriť V komerčnej banke osobitný účet pre Projekt.

V prípade využitia systému financovania refundácie sú výnosy na účte/účtoch príjmom Prijímateľa. Ak
je NFP poskytnutý systélnom zálohovej platby, účet uvedený V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFPje
neúročený.

ČLÁNOK 6 PLATBY PRl.líMATEĽOvl
Ř

Prijímateľ je oprávnený na základe Zmluvy O poskytnutí NFP predkladať na Projekt jednu ŽOP za
kalendárny rok. V prípade financovania Projektu systélnom zálohovej platby môže prijímateľ podať V
rámci jedného kalendárneho roka aj viac ŽOP za podmienky, že V rámci jedného kalendárneho roka bude
podaná aj záverečná ŽOP.

Prijímateľ predkladá ZOP formou Vyplnenia formulára ZOP tak, že ZOP elektronicky vypracuje a odošle
prostredníctvom elektronického formulára V rámci verejnej časti 1TMS20l4+ a následne ju predkladá V
originálnoln vyhotovení V tlačenej forme s úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu a to
doporučenou poštou na adresuzz Pôdohospodárska platobná agentúra, Oddelenie dodatkov a žiadostí o
platbu LEADER Nitra Akademická 4 P.O.BOX 6 949 10 Nitra.

Povinné prílohy k ZOP sa predkladajú prostredníctvom lTMS2014+ a to vo forme, V rozsahu a V zmysle
kapitoly 6.7.4. Príručky pre prijílnateľa.

Za dátuln predloženia ŽOP sa považuje doručenie listinnej verzie ŽOP, ktorá bola vygenerovaná a odoslaná
V systéme ITMS 2014+:
' V pripade osobného doručenia deň jej fyzického doručenia V listinnej forme do regionálneho

pracoviska Poskytovateľa (ďalej len ,.RPP“), pričom záverečná ŽOP lnusí byť doručená najneskôr V
posledný deň, stanovený na podanie ZOP V zlnluve O poskytnutí NFP, do konca úradných hodili:

' V prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzdania dokumentácie ŽOP na takúto prepravu.
pričom posledná ZOP lnusí byť podaná na poštovú prepravu najneskôr V posledný deň, stanovený na
podanie ZOP V zmluve o poskytnutí NFP, (rozhodujúcaje pečiatka pošty/kuriéra na obálke, V ktorej
sa ZOP doručuje).

V prípade doručenia ZOP osobne do podateľne RP PPA Nitra, zamestnanci podateľne RP potvrdía
sprievodný list 1>l`ijí1nate1`a k ZOP/prvú stranu kópie ZOP. kto1`ý je dokladom o prijatí ZOP (ak to Prijílnatel`
požaduje).

Každú verziu ZOP Výgenerovanll prostrednictvoln 1TMS2014~-+, ktorá sa vyhotoví V tlačenej forme
prijímateľ vytlačí V 2 rovnopisoch (podpísaných overenýln podpisoln štatutárnym orgánom prijímate|`a),
pričom jeden /ostáva u P1`ijímateľa a druhý rovnopis predkladá Poskytovateľovi. .\leoddelit'el`nol.l
súčasťou ZOP síl prílohy llvedené V zozname príloh k ZOP. Prílohy Vrátane účtovných dokladov predkladá
Prijílnatel` pl`ostredllíctvoln 1TMS20l4~~ł*" V zmysle kapitoly' 6.7.4. Príručky pre prijímate1`a. Úradne
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

7.1

7.2

7.3

neosvedčené kópie všetkých príloh ŽOP musia súhlasiť s originálmi, ktoré sú v držbe Prijímateľa a v
prípade účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovný-'m zápisom v účtovníctve Prijímateľa V
zmysle § 10 ods. l zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve. čo prijímateľ potvrdí v čestnom vyhlásení,
ktoré je súčasťou ŽOP. Originály a fotokópie účtovných dokladov sú na viditeľnom mieste (napr. pravý
horný roh prvej strany dokladu) označené: „Financované z prostriedkov EPFRV 2014 - 2022“.

Vyplatenie záverečnej ŽOP je podmienené o.i. aj predložením kópie Potvrdenia o registrácii Projektu do
Národnej siete rozvoja vidieka podľa čl. 7 bodu 7.6 tejto Zmluvy.

Výška záverečnej platby ŽOP nesmie byť menej ako 15 % z výšky NFP a predchádzajúce platby
nesmú prevýšiť 85 % z výšky NFP. V pripade jednej ŽOP je uvedená podmienka bezpredmetná.
Ak Prijímateľ predloží len jednu ŽOP, považuje sa táto zároveň aj za záverečnú.

Prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na
Projekt na základe Oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby ŽOP vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy. '

Každá platba Prijímateľovi z prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je
realizovaná maximálne do výšky súčtu pomeru finančných prostriedko_y EPFRV a štátneho rozpočtu
schváleného na Projekt.

Výška NFP vyplácaného Prijímateľovi sa zaokrúhľuje v zmysle 1TMS20l4+ podľa postupu uvedeného
V Príručke pre prijímateľa.

Poskytovateľ realizuje jednotlivé platby ŽOP výlučne bezhotovostnou formou.

Prijímateľ je povinný realizovať finančné operácie týkajúce sa realizácie Aktivít Projektu výlučne
bezhotovostnou formou.

V súlade s článkom 7A a 7B VZP sa Prijímateľ riadi ustanoveniami platnými pre príslušný systém
financovania.

Prijímateľ sa zaväzuje predložiť k záverečnej ŽOP elektronickú fotodokumentáciu predmetu Projektu
podľa vlastného uváženia pred začatím realizácie, počas realizácie a po ukončení predmetu Projektu.
ktorá pozostáva z minimálne troch (3) fotografií predmetu Projektu a súčasne z lninimálne troch (3)
fotografií preukazujúcich plnenie informačných a propagačných povinností uvedených v čl. 12 VZP.
Prijímateľ vyslovuje súhlas s využitím fotodokllmentácie na propagáciu PRV Poskytovateľom,
riadiacim orgánom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

ČLÁNOK 7ŠPEcIPlcKĚ PovlNNosTl PRIJÍMATEĽA

Investície v rámci predmetu Projektu budú považované za Oprávnené výdavky. ak sa vykonajú v súlade s
plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek
príslušnou stratégiou miestneho rozvoja vedeného kolnunitou ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV.
prípadne sa opierajú o Miestnu agendu 21. resp. iné plány a rozvojové dokumenty.

Prijímateľ sa zaväzuje dodržať Cieľ Projektu podľa prílohy č. 2 Z.mluv_v.

Akje Prijímatel`om združenie obcí, musia obce pretlkázaf spoluprácu predložením relevantnej zmluvy.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie Projektu na etapy, t. j. každý samostatný Projekt musí byt" po ukončení
realizácie funkčný, životaschopný a pod.

Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.

Vyplatenie poslednej (záverečnej) ŽOP na základe čl. 6, ods. 6.7 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP bude
podmienené registráciou Projektu do ,Nájr„o,djg,ej,,,,sj_çte,ro__zvoja vidiejkgl SR. Proces registrácie Projektov
prebieha prostredníctvom webového sídla www.nsrv.sk , kde sú zverejnené i podrobné podmienky
registrácie.

V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu,
že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšit` prepojenie medzi vidieckymi
oblasťami a širšou dopravnou siet`ou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k
rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). lnvestícia do miestnych komunikácii rnusí mať jasné
odôvodnenie príspevku k miestnernu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia rnusí spĺňať
deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.).

Neplnenie povinností Prijírnateľa uvedených v tomto článku sa považuje za porušenie Zmluvy o
poskytnutí NFP podstatným spôsobom.

Ustanovenia článku 9 VZP týkajúce sa zabezpečenia pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o
poskytnutí NFP sa pre uvedenú výzvu použijú iba v prípade využitia systému zálohovej platby.

í

ČLÁNOK 8 osoBlTNĚ DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o
poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijílnatel` nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom,
splnenie všetkých nasledovných skutočností:
a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá

by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí N FP, v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 Príručky
pre prijímateľa a článku 9 VZP.

b) Zrealizovanie verejného obstarávania podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a
stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych
dokumentoch, metodických usrnerneniach vydaných Poskytovatel`om v prípadoch, ak sa na
obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ
vyslovene súhlasí s tým. že bude postupovať spôsobom stanovenýrn zákonom o VO, inými
uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať
Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou
Aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v ŽOP, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohorn v zmysle
platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v
kapitole 6 Príručky pre pr`ijímatel`a NFP 7. PRV a článku 9 VZP.

V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijílnatel` vyhlasuje, že predlžuje pr`ernlčaciu dobu na prípadné
nároky Poskytovatel`a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého N FP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP
alebojeho časti, a to na 10 rokov od doby. kedy premlčacia doba začala plynút` po prvý raz.

Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP rldeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Pr`ijimateľa alebo Projektu,
Zmluvné strany sa výslovne dohodli. že na udelenie takéhoto súhlasu nerná Prijílnatel` právny nárok, ak
právne predpisy SR alebo právne akty lill rrerlstanovujú inak.

Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po
ulrradení preddavkovej platby Pr`ijilnarel`oln l1)odávatel`ovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo
vykonania plnenia vyplývajú zo 1.lnluv_\ u/.uvretej rnedzi Prijímateľom a jeho [)odávatel`om, pričom tieto
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nesmú byť V rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom V Právnych dokumentoch (napr. V Príruč
pre Prijímateľa).

ČLÁNOK 9 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

Zrnluvnú strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia medzi Prijímateľom a Poskytovateľom (týkajúca sa
Projektu počas realizácie ako aj V obdobíjeho udržatel`nosti, vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením
zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP) bude prebiehať písomnou formou, ak
nie je ustanovené V Zmluve o poskytnutí NFP inak, V rámci ktorej je nevyhnutné V akomkoľvek type
dokumentu uvádzať lTMS20l4+ kód Projektu, názov Projektu identifikačné údaje Zrnluvných strán, číslo
Výzvy, číslo Zmluvy o poskytnutí NF P, číslo opatrenia/podopatrenia, písomné doklady. Pre vzájomnú
písomnú komunikáciu je možné používať poštové a e-lnailové adresy uvedené V záhlaví uzatvorenej
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak V Zlnluve nieje uvedené inak. 1

Písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne V úradných
hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. Zároveň sa ako spôsob
komunikácie Využíva aj lTMS20l4+, ak uvedené vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Aj V rámci tejto
formy komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať l'l`MS20 l4+ kód Pĺojektu a názov Projektu. V prípade
výpadku informačného systému, t.j. reálnej nefunkčnosti lTMS20l4+, alebo akéhokoľvek iného IT
problému je Prijímateľ povinný na Výzvu Poskytovateľa doručiť požadované dokumenty aj V písomnej
podobe.

Poskytovateľ je oprávnený pre vzájomnú komunikáciu súvisiacu so zasielaním návrhov zmlúv o zriadení
záložného práva V prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvárn o poskytnutí NFP, návrhov dohôd o
ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP, výziev na doplnenie ŽOP, oznárnení o vykonaní kontroly na mieste a
výziev na doplnenie monitorovacích správ real`izoVať elektronicky, pričom elektronický systém musí byť
nastavený tak, že od Prijílnateľa odoslaním e- mailu Poskytovateľ obdrží „Potvrdenie o prijatí“ a
„Potvrdenie o prečítaní`“. V prípade, ak Poskytovateľ „Potvrdenie o prijatí“ a ,.Potvrdenie o prečítaní“
neobdrží do 5 pracovných dní, napr. pri výzve na doplnenie, Poskytovateľ je povinný túto výzvu na
doplnenie zaslať písomnou formou prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok V zmysle ods. 9.2
tohto článku Zmluvy.

V prípade e-mailovej korešpondencie bude Prijímateľ využívať e-rnail uvedený V Zmluve o poskytnutí
NFP. V rámci akejkoľvek komunikácie Zmluvných strán je Prijímateľ povinný uvádzať lTMS20l4+ kód
Projektu a názov Projektu. Vzájomná komunikácia bude prebiehať V slovenskomjazyku.

Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako ,.písomnost"“) zasielaný druhej Zmluvnej strane
V písomnej forme podľa Zmluvy O poskytnutí NFP, s Výnirnkou návrhu správy z finančnej kontroly podľa
článku 16 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy O poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde 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 písolnnosti sa považuje deň, V ktorý došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písornnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,

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

c) Vráteniu písornnosti odosielateľovi. V pr`ípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku
„adresát neználny“).

Návrh čiastkovej správy alebo správy finančnej kontroly na mieste V zmysle článku 16 ods. 2 VZP
zasielaný druhej Zmluvnej strane V písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za
doručený V súlade s pravidlami doručovania písornností upravenými V § 24 a 25 zákona 7lzf”l9ó7 Zb. o
správnom konaní (Správny poriadok) V znení neskorších predpisov a V § 20 ods. 6 Zákona o finančnej
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9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

kontrole. Zmluvné 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 (odbernou)
lehotou tri (3) kalendárne dni.

Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené okarniholn, kedy bude elektronická správa
k dispozícii, prístupná V elektronickej schránke Zmluvnej strany. ktoráje adresátom, teda momentom, kedy
Zrnluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je
objektívne z technických dôvodov 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.

Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie
Zmluvných strán.

(

'F1 fl‹2 m` CCLANOK 10 ZAVER STANOVENIA

Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a nadobúda účinnosť
V súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako ,, Občiansky zákonník`“)
dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia Poskytovateľom V Centrálnorn registri zmlúv. Ak Poskytovateľ
aj Prijímateľ sú obaja povinnýrni osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k
informáciám a o zlnene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) V znení neskorších
predpisov, V takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy O poskytnutí NFP je rozhodujúce
zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ-.
Písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP zašle Poskytovateľ Prijímateľovi V prípade,
ak o to prijímatel` V súlade s § Sa ods. 1 1 zákona o slobode informácií požiada. Ustanovenia o nadobudnutí
platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve
o poskytnutí 'N FP.

Zmluva O poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí ukončením doby
Udržateľnosti Projektu, s výnimkou prípadov, kedy dôjde k skoršiernu. rnilnoriadnemu ukončeniu doby
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP.
V súlade s ustanovením čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, Ú. V., L 347 sa doba Udržateľnosti Projektu
stanovuje nasledovne:
Doba udržateľnosti Projektu sa začína V kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnoln
dni, V ktorom došlo k linančnému Lrkončeniu Projektu (tzn. uhradeniu záverečnej ŽOP Prijílnateľovi),
s výnirnkou podľa 10.4 tohto čl. Zmlrlvy.
Doba Udržateľnosti Projektu skončí uplynutím piatich rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu.

Ak Prijímateľ nepredloží záverečnú ŽOP alebo Poskytovateľ záverečnú ŽOP zarnietne, posledná priebežná
ŽOP bude považovaná za záverečnú ZOP a doba Udržateľnosti 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 poskytnutí NFP.

Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných
strán formou písomného a očislovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaného Zmluvnýlni
stranami, a to V prípade Vy/.narnrre_jšicl1 zmien Projektu. Na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí
NFP neexistuje právny nárok žiadnej zo Zlnluvných str`án. Realizovanie zmien Projektu podlieha
ustanoveniam kapitoly (›.l l Pr`ir`rlC`ky pre prijímateľa.

Práva a povinnosti vyply"vajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP pr`echádzajú aj na právnych nástupcov
Zmluvných strán.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP V zmysle podmienok, ktoré viedli k
schváleniu ŽONFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto Vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť V súlade s
článkom 18 VZP. `

Prijímateľ vyhlasuje, že Všetky vyhlásenia pripojené k ŽONFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred
podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí
NFP V nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP a Príjimateľje povinný vrátiť NFP alebojeho čast` V súlade s článkom 18 VZP.

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným a/alebo neúčinným V dôsledku
jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktrni EÚ, nespôsobí to neplatnosť a/alebo
neúčinnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy O poskytnutí NFP.

Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že
ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom
tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane.

Zmluvné strany budú Všetky prípadné spory Vzniknuté zo Zlnluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov ojej
platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť prednostné vzájornným konsenzom a dohodou; V prípade
nedosiahnutia dohody je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný
súd Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude
postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého u Poskytovateľa.

Zmluva O poskytnutí NFP je vyhotovená V troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po
uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľjeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovateľ. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podľa predchádzajúcej vety tohto odseku sa rovnako
vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení Zmluvy o
poskytnutí NFP.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovaná na základe
ustanovenia § Sa zákona o slobode informácií.

Zmluvné strany berú na vedomie, že V prípade nezverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP do troch (3)
mesiacov odjej uzavretia platí V zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.

Prijímateľ svojím podpisoln Zmluvy o poskytnutí NFP potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s jej obsahom
a zároveň súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú ako príloha č. 1 neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali. jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, vážne, určité a
zrozumiteľné, nepodpísali Zmluvu o poskytnutí NFP V núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok,
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou /.mluvy o poskytnutí NFP sú jej prílohy:
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Prílohe č.1 Všeobecné zmluvné podmjenky (aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle
Poskytovateľa www.apa.sk V časti Projektové podpory: PRV 2014 ~ 2020).

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

0 7-10- Z1] .
V Bratislave dňa ................... .. dňa

Za Poskytovateľa: Za Prijímateľa:
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

nn

'Ý :Ú1. Vseobecne informácie o projekte
Názov projektu: Výstavba autobusových zastávok V obci Lipové

Kód projektu: 309070A|L5

Kód žaNr=P: NPP3O9O7OAlL5

Poľnohospodárstvo I Lesy:

Typ právnej formy na projekte PRV: Verejné subjekty

Sídlo podniku podľa typu oblasti ANC
(LFA):

Operačný program: 309000 ~ Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 309007 - 07. Základné- služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Fokusové oblasti

Primárna fokusová oblasť: 68. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna predominantná fokusová 14,2 - 613. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
oblasť:

Ě Y Ni Š >;›"'**‹; P Predmet podpory 1 210
'**ňf'».ĺ 3.10.2022 15:22
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Podopatrenie l Oblasť/ Sekundárna doplnková fokusová oblast'

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnovite|'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

- 309072001 A001 « 613. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových
zastávok

- 14.1 - 6A. Uľahčenie díverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Kategorizácia za podopatrenia
›. V › - › ~ ... ~ .„. . , › u „.....›. v ~ u › z _ .. . . u .. ..»u‹‹u«„..,z ,ua .. . _. ._ .. ....u........~„.u......„...--Az..:„..........uuu.--ur--z-.-v

Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoVitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblast' intervencie: Neuplatňuje sa

Hospodárska činnosť: 01 - Poľnohospodárstvo a lesníctvo

2. Financovanie projektu
Forma financovania: Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK3502000000000022622142 Všeobecná úverová banka, a.s. 25. 4. 2019 31. 12. 2025

1

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres Obec

(NUTS ll) (NUTS lll) (NUTS IV)

1. Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj Komárno Lipové

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidovane

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné V prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahriýe sa

Ž i id Ě j ;""*‹; Predmet podpory 2 z 10
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5.. Aktivity projektu
Celková dlžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 3

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 9.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 11.2022
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

subjekt:   o8Ec LlPovĚ identifikátor (IČO): 00806541

Hlavne aktšãŕšty prošešttăŕ

1. 309AlL500001 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové

Podporné aktivity aťaoještta _

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie k podopatreniu: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných Zdrojov a úspor energie (mimo
Bratislavský kraj)

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Í T M Š Predmet podpory 3 z 10
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6. Merateľné ukazovatele projektu
6.1 Príspevok aktivít k meratel'ným ukazovateľom projektu

Kód: PL030 4 Merná jednotka: pracovné miesto

Merateľný ukazovateľ: Počet novovytvorených pracovných miest ~ Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
projektom prepočítaný na ekvivalent plného _. _ _ _ _ _ _ ._ _

Typ závislosti ukazovatel'a: Súčet

subjakl: OBEC l_lPovĚ ldaulifi1‹ár6‹(lčo›: 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL500001 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: O t › PL031 -› Merná jednotka: počet

1. Merateľný ukazovate|': Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre : Čas plnenia: -- K - koniec realizácie projektu
mi ._ _ ' u . ' _ _ . _. _ ._ _ ..... _.

zahŕňa úpaťfenia. služby alebo zariadenia °°"*°“' “'“'°"“ “°"“°'*'*.............................................  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  _  °"°°°°
zamerané na odstranovanle prekázok a barlér ' Typ závislosti ukazovateľa: súčet

j j bránlaclch v prístupnosti osobám so zdravotným _ _ _ _ __________________ ___________ __
§ 0 postihnutím k výsledkom projektu)

Subjekt: OBEC LlPOVÉ identifikátor (IČO): 00306541

Podopatrenie: 309072001 ~ 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL5000O1 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

PL032 Merná jednotka: %

Merateľný ukazovate|': Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb . Čas plnenia: K - koniecrealizácie projektu
_ k _ _ _ . _ _________ ._ _._ ._ ._ _._... _. _ _

Celková cieľová hodnota: 1 00,0000

V Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ 1damifčKálu‹(lčo›: 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie 2 obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001A001 ~ 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309A|L5000O1 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipová 100

Ě 'T Ťvř .ã :""'*‹; j Predmet podpory 4z 10
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1/ /i Kód: PL049 Memá jednotka: počet: A
, vMerateľny ukazovateľ: Pocet inovatívnych prvkov alebo postupov Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

použitýchvprojektoch . ._ _. _________ ._ __ __ __Celková cieľová hodnota: 0.0000

1 Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjaid: OBEC LlP0vĚ idauiifikáiaf (lčo›: 00806541
Podopatrenie:

Oblast':

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód:

Merateľný ukazovatel:

PL050 ~ Merná jednotka: počet
I v " ..Pocet vysadenej zelene v území (stromy, kríky) Cas plnenia: K koniec realizácie projektu

_ Celková cieľová hodnota: 0.0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ Idauiifikáiai (ičo): 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úsporgnergie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL500001 ~ Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: _ 0

Meratel'ny ukazova_t'el':AI v '

i PL051 _ Merná jednotka: _ obyvateľ

Pocet obyvatel_'ov obce/obcí ktorí budú mat' Cas plnenia: K - _kon_ie=c_ real_izác_ic_ iμ'roj_el‹tu- '
Z reaüzovaného projektu _ _. _ ._ , _. ____________________ ,_ ._ _. . . . _ _ _ _ _ . . . _.: _________ _, _ _ _________________ _. ________

Celková cieľová hodnota: - 141 ,C1000 -

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna :hodnota

Subjekt: OBEC LIPOVÉ ldentifikátor (ICO): 00306541

Podopatrenie:

Oblasť:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov irifraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001A001 ~ 6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytriých
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 141

Kód: PL052 Merná jednotka: m
I V "Meratel ný ukazovateľ: Novovybudovaná miestna cesta ~ Dlzka v m Cas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjaki: OBEC LlPovE ldauiifikáiur (ičo): 00306541
Podopatrenie:

Oblasť:

Hlavné aktivity projektu:

t r až s

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytriých
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

309AlL500001 ~ Výstavba autobusových zastávok v obci Lipove' 0

Predmet podpory 5 z 10
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Kód: PL053 W Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ: Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu `

Celková cieľová hodnota: ~ 00000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: OBEC LIPOVÉ ldentifikátor (IČO): 00306541

Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 ~ 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: PLO54 Merná jednotka: m

Merateľný ukazovateľ: Novovybudovaný most- Dĺžka v m Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0.0000

. Í Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ ldaurifikálar (lčo): 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratisiavský kraj)

Oblasť: 30907200lA00l - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, láy_ok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Ciel'ová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: y PLO55 Merná jednotka: m_

»_ M=erateI'ný ukazovateľ: . , Novovybudovaný chodník - Dlžka v m Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

i . 3 0 i Celková cieľová hodnota: 0.0000

' Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ identifikátor (lćo›: 00306541
Podopatrenie: _ 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 30907200iA0Ol - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: PL056 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Novovybudované Záchytné parkovisko - počet Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0.0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ identifikátor (IČO): 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok V obci Lipove' 0

Ě Ě“ Predmet podpory 62110
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Kód:

Merateľný ukazovateľ:

PL057 3 Merná jednotka: počet

Novovybudovaná autobusová zastávka - počet Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 2.0000

›i Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVE identifikátor (lćo): 00306541
Podopatrenie:

Oblasť:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309A|L5000Ol - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 2

Kód:

Merateľný ukazovatel':

PL058 l Merná jednotka: m

Ftekonštruovaná a modernizovaná miestna cesta - § Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

1 Celková cieľová hodnota: 0.0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súćet

subjekt: OBEC LiPovĚ identifikátor (ICO): 00306541
Podopatrenie:

Oblasť:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

30907200i A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: ›
2

PL059 _ Í Merná jednotka: _ m

Merateľný ukazovateľ: , Rekonštruovaná a modernizovaná lávka - Dlžka v 5 Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
m .. , . .. . . ................. __.. I ....................

; Celkova cieľová hodnota: 0.0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: OBEC LIPOVÉ ldentifikátor (ICO): 00306541

Podopatrenie:

Oblasť:

30907200l - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: PL060 6 Merná jednotka: m
› I v v "Meratelný ukazovateľ: Rekonstruovaný a modernizovaný most Dlzka v ` Cas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0.0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LlPovĚ ldahtifi1‹átoi(lćo): 00306541
Podopatrenie:

Oblasť:

Hlavné aktivity projektu:

g --ííttríč' Í,

30907200i - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

309AlL50000l ~ Výstavba autobusových zastávok v obci Lipove 0

Predmet podpory 7 z 10
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Kód: PL06l Merná jednotka: _ m.
p 5 II §0. _ | I IMeratelny i.lkazovatel': Rekonstruovaný a modernizovaný chodník Dlzka Ť Čas plnenia: K koniec realizácie projektu

v m z_ Celková cieľová hodnota: 0.0000

je Typ závislosti ukazovateľa: Súćet

subjaldz OBEC LIPOVĚ ldauiifikátaf (IČO): 00806541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktur

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratisiavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL500001 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

Kód: PL062 j Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Rekonštruované a modernizované záchytné Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
z Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovatela: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ ldaulifikáxaf (lčo): 00306541
Podopatľenie: 309072001 ~ 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

malých rozmerov vrátane investícií do energie 2 obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 6B_ Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok,_mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 0

ll(ódí 0 PL063 › Í Merná jednotka: 1 počet

'Meratel'ný' ukazovateľ: ' Ftekonštruovaná a modernizovaná autobusová Čas plnenia: K - koniec --realizácie projektu
› _ j zastávka _ ` j _ _ _ __.. _ ......... ._ _. __ _ _. _ ._ _

_ _ _ Celková cieľová hodnota: ' . 0.0000

V V Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

subjekt: OBEC LIPOVĚ identifikátor (lćo): 00306541
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktút

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnovitel'ných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť: 309072001 A001 - 68. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 309AlL50000l - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové O

Ě“ iiåš Š - Predmet podpory 8 z 10
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Reievancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

PL030

PL03l

PL032

PL049

PL050

PL05l

PL052

PL053

PL054

PL055

PL056

PL057

PL058

PL059

PL060

PL06l

PL062

PL063

7_ lné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

Í T M ŽE Í ;Ě'**'*‹§l 0 Predmet podpory 92: 10
t*_ň7tŤ 3_l0.2Ü22 l52'22

Počet novovytvorených pracovných
miest projektom prepočítaný na
ekvivalent plného pracovného úväzku

Počet nástrojov zabezpečujúcich
pristupnost' pre osoby so zdravotným
postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa
opatrenia, služby alebo zariadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok
a bariér brániacich v prístupnosti
osobám so zdravotným postihnutím k
výsledkom projektu)

Miera zabezpečenia bezbariérového
prístupu osôb so zdravotným
postihnutím k výsledkom projektu

Počet inovatívnych prvkov alebo
postupov použitých v projektoch

Počet vysadenej zelene v území
(stromy, kríky)

Počet obyvate|'ov obce/obcí ktorí
budú mat' prospech 2 realizovaného
projektu

Novovybudovaná miestna cesta -
Dlžka v m

Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m

Novovybudovaný most- Dlžka v m

Novovybudovaný chodník - Dlžka v m

Novovybudované Záchytné
parkovisko - počet

Novovybudovaná autobusová
zastávka ~ počet

Rekonštruovaná a modernizovana
miestna cesta - Dlžka v m

Rekonštruovaná a modernizovaná
lávka - Dĺžka v m

Rekonštruovaný a modernizovaný
most- Dĺžka v m

Rekonštruovaný a modernizovaný
chodník - Dĺžka vm

Rekonštruované a modernízovane
záchytné parkovisko ~ počet

Rekonštruovaná a modernizovaná
autobusová zastávka - počet

pracovné
miesto

počet

%

počet

počet

obyvatel'

ľTl

m b

[Ti

IT)

počet

počet
m _

m

m

m

počet

počet

0,0000

0,0000

l00,0000

0,0000

0.0000

141 ,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,0000

0,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie 0

Nie H

íizè
Nie“

Nie

Nie

Mia
Nie l

%

N/A

N/A

N/A

WA
N/A
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8.1 Rozpočet prijímateľa  _?

Priame výdavky
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0 í  
-Hlavné aktivity projektu: 1. 309AIL500001 - Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové 5 208,00 £

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 5 208.00 *E

Merná jednotka Množstvo Uednotkova' suma Suma

1.7.1 - Výstavba dvoch autobusových počet 2 2 604,00 E 5 208,00 Ě
zastávok

Podpoložka výdavku:

Nepriame výdavky
, _ _. _ _ __ _. _ *: _. _. -..j,*.:§55_:ÉL:EEE:::Éí:_:_____

_ _, _ j _ í   . _
_. _ _ _. _ ._ _ _ _. ._ :_ -u, _ _ ,_ -. _. ._ _ -_ _ __ ::::::::::::::_;:-:::

ĺmĺmiĺ' BfaÜ=3|W5kÝ kfãĺi i
Podporné aktivity: 1. 309AlL5P000l - Podporné aktivity 0.00 Ě

Oprávnený výdavok _
, _ _ _ , _ _ ,_ - --z,--._-„-.z›„,. „„___„.„,...__ ...wa -

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov: 5 208.00 E

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 é

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: l00,0000 °/a

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 208,00 G

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímatel'a: 0,00 6
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