ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNEHO PRÍSPEVKU
č.309070AFws

uzatvo1ená v sú|ade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 130312013, nariadením Európskeho
parlamentu a Rady 1EÚ) č. l305l20l3,nariadením Európskeho parlanrentu a Rady (EO č. 130612013, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady 1EO č. 2O20l222O,Yykonávacínri a delegovanýminariadeniarni Komisie (EÚ),
programom rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Systémom finančnéIro riadenia Európskelro po|'nohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka v platnom znení, Systérnom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v
platnom znení, Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) píe programové obdobie 20l4-2020
v platnom znení (d'alej len ako ,,Systém riadenia CLLD') a podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513ll99l Zb.

obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (d'alej len ,.Obchodný zákonník"), § 20 ods. 2 zákona č.
52312004 Z. z. o rozpočtov,ých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl'a § 25 zákona č.29212014 Z. z. o prispevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako ,,Zmluva o poskytnutí NFP" alebo ,.Zm|uva")

ZMLUVNE STRANY
Poskytovatel':
Názov:
sídlo:

Pódohospodárska p|atobná agentú ra
Hraničná 12,8l5 26 Bratislava

tČo:

30 794 323

štatutárny orgán:

právna forma:

Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditeť
rozpočtová organizácia s pósobnosťou podl'a § 9

a nasl. zák.

č.28012011 Z. z, v

spojení s § 21 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z.
(ďalej len,,Poskytovatel'')
a

Prijímatel':
Názov:

obec Dolné semerovce

sídIo:

935 85 Dolné Semerovce 163

tČo:

00 306 908

štatutárny orgán:
kontaktné údaje - tel. /e-mail:

+4219

Milan Rafael, štatutárny zástttpca
11

531

17

2 / obec@dolne-semerovce.sk

(ďalej len,, Prijímate|"')

(Poskytovatel'a Prijímatel'sa pre účelytejto Zmluvy

o poskytnutí NFP označujúd'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné

strany" alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana")

Zmluvné strany sa na základe právoplatného Rozhodnutia č. NFP309070AFW5 zo dňa 28.06.2021 o
schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančnéhopríspevku (d'alej len ,,ŽoNFP") vydaného podl'a
zákonač.2g2l20l4Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investiČných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,rZákon o príspevku z
EŠIF'') a na základe výzvy miestnej akčnej skupiny Občianske združenie Ipel'-Hont, č. IIAS_042|7.4/l
(d'alej len ,,Yýzvao') dohodli na uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP:

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

ČLÁNOX t ÚVOINBUSTANOVENIA
1.1

Zmluva o poskytnutí NFP využívapre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán poimy a definície, ktoré
sú uvedené v Príručkepre prijímatel'a pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER v platnom znení (d'alej len ,,Príručkapre prijírnatel'a"). Tieto pojmy a definície sa vzt'ahujú na
samotnú textovú časťZmluvy o poskytrrutí NFP aj na jej prílohy (uvádzajú sa v texte vel'kým začiatočným
písmenom).

1.2
1.3

Zmluvou o posky.tnutí NFP sa označuje táto Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy. Prílohy uvedené
v článku 10 tejto Zmluvy tvoriajej neoddelitel'nú súčasť,tzn. ich obsah je pre Zmluvné strany závázný,
Neoddelitel'nú súčast'tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tvoria Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len
,,YZPu), ktorých aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle Poskytovatel'a www.apa,sk
v časti Projektové podpory: PRV 2014

-2020/MAS (Miestne

akčnéskupiny).

ČIÁNOX 2 PREDMET AÚČEL ZMLUVY
2.I

Predmetom Zm|uvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných
strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateťa Prijímatel'ovi narealizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú
predmetom schválenej ŽoNFP.

2.2

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, uvedeného
v prílohe č.2 telto Zmluvy
.

2.3

Poskytovatel' sa zavázuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímatel'ovi na účel
uvedený v ods. 2.2 tohto článku Zmluvy na realizáciu Aktivít Projektu, a to spósobom a v súlade s
ustanoveniarni Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.4

Prijímatel' sa zavázuje prijať poskytnutý NFP a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrea7lzovallé Riadne a Včas pri dodržanízásady
hospodárnosti a primeranosti nákladov a pri dodržaní podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí

NFP.
2.5

Podmienky poskytnutia NFP uvedené vo Yýzve, musia byť splnené aj počas celej doby platnosti
a účinnostiZmluvy. Porušenie týchto podmienok podl'a prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o
poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP a|ebo jeho časťv súlade s článkorn 18YZP,akz
Právnych dokumentov, vydaných Poskytovatel'otn a zverejnených na webovonr sídle Poskytovatel'a,
nevyplýva vo vzťahr.r k jednotlivým podrnienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6

NFP poskytnutý podl'a Zmluvy o poskytnLrtí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu, v
dósledku čolro r-rrusia byť finančnéprostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a)
b)
c)

v súlade so zásadou riadneho finančnéhohospodárenia v zmysle čl. 33 Nariadenia európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ, EuratoIn ) 201811046 č (Ú. v. EÚ, L l93),
hospodárne, efektívne, účinnea účelne,

v

súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnýrni prostriedkami
vyplývajúcimi z § 19 zákona č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmelle a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zá|<on o
rozpočtových pravidlách verejnej správy").

Poskytovatel' je oprávrrerrý prijat'osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podrnierrok podl'a
písm. a) až c) tohto odseku Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzt'alru k výdavkonr v rámci Projektu a včleniť

ich do jednotlivýclr úkonov, ktoré Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia
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investuje do vidieckych oblastí
Európsky pol,nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa

kontrolou Verejného obstarávania, s
účinnostiZml,uvy o posky.tnutí NFP (napríklad v súvislosti s
formou administratívnej finančnej
kontrolou žiadosti o platbu (d,alej ien ,,žopo,) vykonávanou
doby Udržatel'nosti Projektu,
kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia

písm, a) až c) tohto článku Zmluvy o
Prijírnatel, porušízásadu alebo pravidlá podl,a odseku 2,6

2.1

Ak

2.8

prijímatel, je povinný zdržaťsa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstuPu do závázkovo Právneho
s
v
súvislosti
E,ú
101 zm\uvy o fungovaní
vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku
qÍnimkou
je príspevkom z verejných zdrojov, s
Projektom s ohťadom na skutočnosť,že poskytnutý NFP
okolrrosti,
prípadov, kde zasiahla Vyššiamoc alebo mimoriadne

2.g

predloženým Projektom výluČneoprávnenými
Poskytovatel, sa zavázuje využívaťdokumenty sírvisiace s
riadenia, monitorovania a kontroly
osobanri zapojenými najmá do procesu ."iirtrá"i., hodnotenia,
služby, ktorí sú viazaní závázkom
Projektu a ich zmluvnými parlnermi poskýtujúcirni poradenské

poskytnutíNFP,jepovinnývrátiťNFPalebojehočasťvsúladesč1.18VZP.

sa poskytovania informácií povinnými
mlčanlivosti, čímnie sú dotknuté oroúitnép."dpisy týkajúce
osobami.

2.10

doby platnosti a účinnosti

počas celej
NFp nemožno poskytnúť prijímateťovi, ktorý ku dňu podpisu a
partnerov verejného sektora Podl'a
registra
do
zapisovaný
Zmluvy o port ytnuii NFp má povinnosť by.t'
a doPlnení niektorých zákonov
zmene
a
o
zákona č.3I5Óu6 Z. z. o registrl partnerov verejného sektora
skutoČnosťoveruje PoskYtovateť na
a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto
https ://rpvs. gov,sk/rpvs/.

žiadaťod Prijímatel'a vrátenie NFP
V prípade porušenia uvedenej povinnosti je Poskytovatel' oprávnený
s článkom 18 vzp,
jeho
súlade
v
časť
alebo jeho časti a prijímatel, je povinný vrátiť NFp alebo

2.11

právoplatného rozsudku uloŽený trest
NFp nemožno poskytnúť prijímatel'ovi, ktorému bol na základe

pomoc a podporu poskytovanú z fondov
zákazuprijírnať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať
11 aŽ 19 zákona Č,9112016
Európskej únie alebo trest zákazu účastivo verejnom obstarávaní Podl'a §
zákonov v zneni zákona
niektorých
doplnení
a
Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osób azmene

č.31612016Z,z.(ďalejlen,,zákonač.9112016Z.z.,,),Vprípade,akvčasenadobudnutiaprávoplatnosti

jeho časťPrijímatel'ovi vyplatený, PoskYtovatel' má Právo
rozsudku podya pivej ,"ty uzbol NFp alebo
Zn"iuvy o PoskYtnutí NFP Pri|Ímatelom
odstúpiťod Zrnluvy o poskytrrutí NFp pre podstatné porušenie
jelro časťvsúlade sčlánkom 18YZP
podl,a článku tl izp aprijímateť je povinný vrátiť NFP alebo
uvedené v § 5 zákona č.9112016
osoby,
(toto ustanovenie sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické
medzinárodné organizácie
z. z.,ktorými sú: slovenská republika ajej orgány, iné štáty a ich orgány,
orgány, obce a vYŠŠieÚzemné celkY,
zriadené na základe medzinárodneno piava verejného a ich
zákonom, iné právrrické osoby,
právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činr.r zriadené
Č.'7 12005 Z, z, o konkurze
zákona
2
podl'a
§
ktorých rnajetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať
zákonov v zneni neskorších predpisov),
a reštruktural ízácii ao zfilene a doplnení niektorýclr

ČIÁNOX 3 TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU
3,1

3.2

obdobiu
prij írrratel, sa zavázuje podať záverečnúžop vzhl,adom ku korrčiacemu sa programovému

SR 20l4 _2020 do

18

pRV

rnesiacov od nadobudrrutia účinnostitejtoZmluvy,

podania záverečnej žop zo strany
V odóvodnených prípadoclr bude nožnéakceptovať neskorší termín
prijímatel,a v súlade s platnou legislatívou SR a Eú, avšak najneskór do 30,06,2025, odóvodnenými
prípadrni sa rozumejú situácie ustanovené v čl, 5 ods, 3 YZP,

3l13

Európsky poťnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckYch oblastí
J.J

Termín poclania záverečnej Žop podl'aodseku 3.1 tohto článku Zn|uvy
a nie je rnožného rneniť ani dodatkorn k Zmluve o poskytnutí NFP,

o poskytnutí

NFP je

l<oneČný

člÁNox 4 vÝšKANFp
4,1

VýškaNFP je uvedená v Prílohe č.2Zmluvy.

4.2

sR";.1e:
Uplatnitel,ná miera NF,P z EPFRV a zo štátneho rozpoČtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠR

.
.
4.3

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75%, ŠRSR 25%,
ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠRSF.4'l%,

Zaoprávnenévýdavky sa považujúvýdavky, uvedené vo Výzve ako oprávnené výdavky, PriČom výdavkY
sú oprávnené, ak spírajn nasledovné podmienky:
a) Výdavky sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli uhradené v čase od Podania ZoNFP na
je vyhlásená
základe výzvy napredkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá

príslušnouMAS s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v
článku 45 ods.2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ č, 130512013, kde sa za oprávnené budú
považovaťvzniknuté a uhradené výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvY na

b)

c)
d)

predkladanie ŽoNFp v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená prísluŠnouMAS,
ato od 1.januára2016.
oprávnené sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania/obstarávania, ktoré sa
začalo najskór 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 začaténajskór dňa l9. aPríla2016.
prijímatel, projektov je oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení PRV, Pokial'
výdavky z jeho projektu nie sú financované prostredníctvom stratégie CLLD PrísluŠnejMAS,

súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi (napr. zákon o
rozpočtových pravidlách, ZYO, Zákonník práce a pod.), ako aj riadiacou dokumentáciou a

výdavok je

v

f)

metodickými usmerneniami vydaných Poskytovatel'om,
Výdavok je vyna|ožený na projekt (existencia priameho spojenia s Projektom) realizovaný v
zmysle podrnienok pRV SR 2014 ,2020, Systému riadenia CLLD, podmienok zmluvY o
poskytnutí NFp, podmienok Výzvy, resp, rozhodnutia o schválení žoNFp.
Výdavky sú vynaloženév súlade s ustanoveniami PRV SR 2014 -2020, Systémom riaderria

c)
h)

Výdavky sú v súlade s ciel'mi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plárrovaných ciel'ov Projektu.
Výdavok je prirneraný, tj, zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a Čase a zodPovedá

e)

i)
j)
k)

CLLD

a príručkoupre plijímatel'a na oprávnené aktivity,

potrebám Projektu.

Výdavky rnusia byť identifikovatel'né apreukázatel'né

a musia byť doloŽené ÚČtovnýrni

doklaclmi,

ktoré sú riadne evidované u prijírnatel,a v súlade s platnou legis|atívou,

Výdavok je preukázaný faktúrarni alebo inými účtovnýrnidokladnri rovnocennej preukazne.j
hodnoty, ktoré sťr riadne evidované v účtovníctveprijímatel'a v súlade s platnýrni vŠeobectre
záváznými právnyrni predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP,
Výdavky spíRalri zásadu riadneho finančnéhohospodárenia, ktorá zahířta zásady lrospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti,podl'a čl. 33 nariadenia 104612018. V Slovenskej republike výdavkY

nrusia zároveri spíRať aj účelnosťnapr. v ztrrysle § 2 písm. o) zákona č.35'7 l20l5 Z. z. o finanČnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení rriektorých zákonov (d'alej len ako ,,Zákon o Íinančnej

kontrole").
4.4

Za()ptávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu sa považujúvýdavky spÍRajÚce podmienky uvedené
v ods. 4.3 tohto článktr Zrnluvy po poslednej korekcii, vykonanej zamestnanconr Poskytovatel'a,

4l13

Európskypoťnohospodárskyfondprerozvojvidieka:Európainvestujedovidieckl.choblastí
obstarávanie mohlo
pred predložením žoNFp, pričom verejné
oprávnené uýdavky móžu byť vynaložené
byť začaténajskór dřn 19,4,2016,
výdavky na prípravné
Aktivít projektu sú_považovanéaj všeobecné
zaoprávnené výdavky na realizáciu
príručky
prijímatel,a v platnom
pre
eosřytovateťovi v zmysle
práce vynaloženépred Ň"z"",* žoNFp

4.5

z,není.

Oprávnené výdavky

MAS

bode 2,4
sa považujúvýdavky uvedené v

4.6

Za

4;7

prípade nebudú považovať
Za Oprávnené výdavkv sa v žiadnom
výdavky;
neuvedené vo Výzve ako oprávnené
;

Yýzvy,

výdavky:

b)vzniknuténazákladeobstarávaniatovarov,stavebnýchprácasluŽieb,ktorénebolovykonané
podl,azákonaě.34312015Z.z.overelnomobstarávaníaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
yzneníneskorŠíchpredpisov(ďalejlen,,zákonoVo..,alebo,,ZY(),.),PríručkyprePrijímateťa,
príslušnéhousmerneniaPoskytovatel,akobstarávaniutovarov,stavebnýchprácasluŽieb'
zverejnenéhonawebovomsídlePoskytovatel,awww.apa.sk(ďalejako',Usmernenie
Poskytovatel'a");

c)vrozporesprincípmikonfliktuzáujmovpodťa§46ZákonaopríspevkuzEŠlF,Systémom
CLLD v platnom znenÍ;
PRV SR 2014 - 2020 aSystémom riadenia
riadenia

d)vrozporesozásadamihospodárnosti,efektívnostiaúčinnostipodťač1.33nariadeniaeurópskeho
(Ú, v, EÚ,
Parlamentu a Rady č,104612018

L

193);

e)ZtituluDPHsqýnimkouprípadov'kedyniejevymáhateťnápodl'avnútroštátnychprávnych
predpisovoDPH.VrámciuplatneniaDPHakooprávnenéhovýdavkujenawebovomsídle

zverejnenéUsrnerneniePPAč'1l2l151nttp://www.apa.sk/index.php?n).

4.8Poskytovatel,poskytujeNFPPrijímatel,ovivýlučnevsúvislostisrealizáciouAktivítProjektuzasplnenia
podmienok stanovených:
a) Zmluvou o poskytnutí NFP,

b)

SR,
všeobecne záváznýmiprávnymi predpismi

c)priamoaplikovatelnými(majúcimip.lu','uúčinnosť)právrrymipredpismiaaktmiEurópskejúnie
zverejnenými v Úradnom vestníku EU;

d)SystémomriadeniaPRVSR2014-2020,SystémriadeniaCLLD,Systérnomfinančnéhoriadenia
EPFRVainýmidokumentmivydanyminui"t'',attudevplatnomznení,akbolizvereinenéna
webovom sídle www'aPa'sk
lrílohami, prípadne
\^ _--,^l-,x_^,, -^,Ámnrl
e)schválenýrnpnvsn2014-2020,príslušnou'"n:i:lpotnoci,Výzvoua.le.ltr
na Výzvu a jej prílohy,
inou dokumentáciou vzťahujúcou sa

4.gKonečnávýškaNFP,ktorýbudevyplatenýPrijírnatel,ovi,saurčínazákladeskutočnevynaloŽených,
projektu v súlade s princípmi
ui,áuutou na realizáciu Aktivít
odóvodnených a riadne preukázaných
Prijímatel'a, Celková výŠka
a účelnosti ich vynaloženia zo stranY
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
navýšiť formou
nesmie byť prekročená a nesmie sa dodatočne
NFp uvedená v prílohe č.2 tejto zm|uvy

dodatkukZmluveoposkytrrutíNnr.vpripadenavyseniaskutočnevynaloŽenýclrvýdavkovsúvisiacich
prílohe č, 2 tejto zmluvy, znášaíakéío
projektu oproti rnýške schváleného NFp uvedeného v
s Aktivitami

prekročenie výdávkov

4.10

u1;

tuen" Prij ímatel' na vlastné náklady,

sú nižšie

projektu po jeho ukončení
nareali,záciuAktivít
Ak skutočne vynaložené oprávnené výdavky
u,zatvorenia dodatku k
Z,nluvy, Poskytovatel' je oprávnen ý bez
ako čiastka uvedená v prílohe č. 2 tejto
uvedenou v
o ,orai"t rnedzi schválenou výškou NFP
poskytnutí NFP znížiťuvpia*ny Npp

Zmluve o

príloheč.2tejtoZmiuvyavyskouNFrvypoeitanenozoskutočnevynaloŽenýchoprávnenýclrvýdavkov.
na Stralle Prijímatela nie je

žoP zisti,že z dóvodov

Ak Poskytovatel, v rámci ,p.u.ouauuni",rl""r","u,
moŽrréNFPvyplatiťdovýŠkyrrveclenejvpríloheč.2tejtoZrnluvy,jeoprávnenýkrátiťNFPbezuzavreÍia
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP,

5l13

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

4.1l

Prijímatel' sa zavázuje v prípade použitia systému zálohovej platby, použiťNFP výlučne na úhradu
Oprávnených výdavkov narealizáciu Aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zlnluvou o
poskytnutí NFP a v Právrrych predpisoch, aktoch alebo dokurnerrtoch uvedenýclr v odseku 4.8 písm. c)
až e) tohto článku Zm|uvy o poskytnutí NFP.

4.12

Prijímatel' sa zavázuje,že nebude požaclovat' a vyhlasuje, že nepožadoval dotáciu, príspevok, grant alebo
inú forrnu 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 pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, iných rozpočtových
kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, ziných verejných zdrojov a|ebo zdrojov nÚ. erijimatel'je
povinný dodržaťpravidlá týkajúce sazákazu kurnulácie nezlučitel'ných podpór, čo je uvedené v Príručke
pre prijímatel'a a v právnych aktoch EÚ, V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovatel'
oprávnený žiadaťod Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo
jeho časťv súlade s článkom 18 YZP.

4.13

Prijímate|'berie na veclomie, že NFP, aío ajkaždájeho časťje finančnýnr prostriedkom vyplateným zo
štátneho rozpočtu. Na kontrolu použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií
za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právrrych

predpisochSRavprávnychaktochEÚ(najmavZákoneopríspevkuzEŠIF,vzákoneorozpočtových
pravidlách, v Zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímatel'sa súčasnezavázuje počas doby platnosti
a účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
4.8 tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
4.14

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' móže pozastavit' vyplatenie ŽoP, ak zistí neplnenie
povinností Prijímate|'a, ak sa vyskytne potreba doloženia dok|adov alebo dodatočnéhovysvetlenia zo
strany Prijímatel'a, zaevidovanej a nevysporiadanej nezrovnalosti v rámci

4.15

EPFRV aEPZF.

ŽoP sa zamietne, ak Prijírnatel' alebo jelro zástupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste, s výnimkou
prípadov Vyššejmoci alebo mimoriadnych okolností (čl. 59 ods. 7 nariadenia (EO č. 1306120B,Ú. v.,

L 341).

4.16

Poskytovatel' nevyplatí NFP ani neuzatvorí dodatok k Znrluve o poskytnutí NFP v prospech Prijírnatel'a,
ak sa zistí, že umelo vytvoril poclmienl<y požadované na poskytnutie NFP a tak získal výhodu, ktorá nie
je v súlade s ciel'miprávrrych predpisov v oblasti pol'rrolrospodárstva (čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 130612013,
Ú. v., L 347).

4.11

NFP (ŽoP) sa zamietne alebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené podmienky poskytrrutia príspevkr.r
a závázky Prijírnatel'a stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

4.18

Poskytovate|'preskúma ŽoP,ktorá mu bola dorLrčená od Prijílnatel'a, a stanoví sumy NFP, ktoré sú
oprávnené na vyplatenie. Poskytovatel' stanoví:

a) sumu, ktorá sa rná vyplatiť Prij írnatel'ovi na základe ŽoP ,
b) surnu, ktorá sa rná vyplatiť Prijírnatel'ovi po preskúnratrí oprávnenosti
Ak suma stanovená podl'a písmena a) prevýši sumlt stanovenú podl'a

výdavkov v ŽoP.
písrnena b) o viac ako 10 oá,

administratívtra sankcia sa uplatní na sumu ,stanovenú podl'a písmena b). Výška sankcie predstavuje
rozdiel rnedzi uvedenýnri dvoma sttmartri, no nesmie prekročiťúplnéodňatie NFP. Žiadne sankcie sa
však neuplatňujú, ak príjemca móže príslušnérnuorgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za
zahrnutie neoprávnenej sumy, alebo ak sa príslušnýorgán presvedčíinak o tom, že príslušrrý príjemca nie
je vinný. (čl. 63 ods. l nariadenia (EÚ) č. s0912014,Ú.v., L 221).
4.19

Poskytovatel'je oprávnený kontrolovať údaje uvedené v ŽoP aj na zák\ade úrdajov alebo obchodrrých
dokumetrtov, ktoré majú u seba tretie strany (čl. 5 l ods. 2 nariadenia (EO č. 809l20I4,Ú.v., L 227).
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ČLÁNOX S ÚČnr PRIJÍMATELA

5.1

poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na Prijímatel'om stanovený
bankový účet,vedený v EUR, uvedený v prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.2

Prijímateť sa zavázuje udržiavaťúčetuvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP otvorený aŽ do
pripísania záverečnej platby na Projekt.

5.3

prijímate|'je oprávnený realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z inýcll účtovotvorených
Prijímatel'om pri dodržaní podmienky existencie jedného účtuna príjem prostriedkov NFP, V PríPade
vedenýlé v cudzej mene.
úhrad v inej mene ako v EUR, móže byť tento účet/účty

5.4

prijímatel, je oprávnený otvoriť v komerčnej banke osobitný účetpre projekt.

5.5

V prípade využitiasystémufinancovania refundácie sú výnosy na účte/účtochpríjmorn Prijímatel'a. Ak
je NFp poskytnutý systémom zálohovej platby, účetuvedený v prílohe č.2 Zmluvy o posky'tnutí NFP je
neúročený.

člÁNox 6 pLATBy pRIJíMATEl_]ovl
6,1

oprávnený na zák|ade Zmluvy o poskytnutí NFP predkladať na Projekt jednu ŽoP za
kalendárny rok. V prípade financovania Projektu systétnorn zálohovej platby móže prijírnatel' Podať v
rárnci jedného kalendárneho roka aj viac ŽoP za podtnienky, že v rámci jedného kalendárneho roka bude
prijírnatel'

je

podaná aj záv erečná ŽoP
6.2

6,3

6.4

.

prijímatel predkladá ŽoP forrnou vyplnenia formulára ŽoP tak, že ŽoP elektronicky vypracuje a odoŠle
prostredlríctvom elektrorrického formulára v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne ju predkladá v
originálnom vyhotovení v tlačerrej forme s úradne overerrým podpisom štatutárneho orgánu a to
doporučenou poštou na adresu:: Pódohospodárska platobrrá agerrtúra, Oddelenie dodatkov a žiadostío
platbu LEADER Nitra Akademická 4 P.O.BOX 6 949 l0 Nitra.
povinné prílohy k ŽoP sa predkladajú prostredníctvorn ITMS2O14+ ato vo forme, v rozsahu a v ztnysle
kapitoly 6.1 .4 . Priručkv pre prij ímatel'a.

Za dátumpredloženia ŽoP sapovažuje doručenie listinnej verzie ŽoP, ktorá bola vygenerovaná
v systéIne lTMS 20 l4

r
.

t

a

odoslaná

:

prípade osobrrého doručenia deň jej fyzického doručenia v listinnej forme do regionálneho
pracoviska Poskytovatel'a (ďalej len ,,RPP"), pt,ičorrr záverečná ŽoP musí byť doručená najneskór v
posledný deň, stanovený na podanie ŽoP v zmluve o poskytnutí NFP, do konca úradrrýclr hodín;
v prípade zaslatria poštou alebo kuriérom deň odovzdania dokurnentácie Žop na takťtto prepravu,
pričom posledná ŽoP rnusí byť podaná na poštovúprepravu rrajneskór v posledný deň, stanovený na
podanie žoP v nnluve o poskytnutí NFP, (rozhodujťrca je pečiatka pošty/kuriéra na obálke, v ktorej

v

sa ŽoP doručuje),
6.5

prípade doručenia ŽoP osobne do podatel'ne RP PPA Nitra, zarnestnanci podatel'ne RP potvrdia
sprievodný list Prijímatel'akŽoPlprvústrarru kópie ŽoP, ktorý je doklaclom o prijatí ŽoP @kto Prijímatel'

V

požaduje).
6.6

I(aždúverziu ŽoP vygenerovallú prostredníctvom |TMS2O l4+, ktorá sa vyhotoví v tlaČenej forme
prijírnatel'vytlačív 2 rovnopisoch (podpísaných overenýnr podpisorn štatrrtárnym orgánorn prijírnatel'a),
pričorn jeden zostáva u Prijímatel'a a druhý rovnopis predkladá Poskytovatel'ovi. Neoddelitellrou
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súČasťouŽoP sú prílohy uvedené v zoznamepríloh k ŽoP. Prílohy vrátane účtovnýchdokladov predkladá

Prijímatel'prostredníctvom ITMS2014+

v 2prrle kapitoly 6.7.4. Príručkypre prijímatel'a. Úradne

neosvedČené kópie všetkých príloh ŽoP rnusia súhlasit's originálmi, ktoré sú v držbe Prijímatel'a a v

PríPade ÚČtovných dokladov sú riadne zaznatnenané účtovnýmzápisom v účtovníctveprijímatel'a v
zmYsle § l0 ods, l zákona č.43I/2002Z, z. o účtovníctve,čo prijímatel'potvrdí v čestnom vyhlásení,
ktoré je súčast'ouŽoP. Originály a fotokópie účtovnýchdokladov sú na viditelhom mieste (napr. pravý

horný roh prvej strany dokladu) označené: ,,Financované z prostriedkov EpFRV 2014

-

2020*.

6.7

VYPlatenie záverečnej ŽoP je podmienené o.i. aj predloženírn kópie Potvrdenia o registrácii projektu do
Národnej siete rozvoja vidieka podl'a čl. 7 bodu 7.7 tejto Zmluvy,

6.8

VýŠkazávereČnej platby ŽoP nesmie byt'menej ako l5 o/o zvýšky NFP a predchádzajúce platby
nesmú PrevýŠit'85 oÁ z výšky NFP. V prípade jeclnej ŽoP je uvedená podmienka bezpredmetná.
Ak Prijímatel' predloží len jednu ŽoP, považuie sa táto zároveň aj za záverečnú.

6.9

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

6.10

Nárok Prijírnatel'a na vyplatenie príslušnej platby ŽoP vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovate|'
rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu v zmysle prílohy č.2 tejto zmluvy.

6.11

Každá P|atba Prijímatel'ovi z prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je
realizovaná maxirnálne do výšky súčtupomeru finančných prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu

schváleného na Projekt.
6.12

VýŠka NFP vyplácaného Prijímatel'ovi sa zaokrúhl'uje v zmysle ITMS2Ol4+ podl'a postupu uvedeného
v Príručkepre prijímatel'a.

6.13

poskytovatel'realizuje jednotlivé platby Žop výlučne
bezlrotovostnou formou.

6.14

Prijímatel' je povirrný realtzovať finančnéoperácie týkajúce sa realizácie Aktivít Projektu výlučne
bezhotovostnou formou.

6.15

V

súlade s Člárrkom 1Aa7B

financovania.
6.16

VZP sa Prijímatel'riadi ustanoveniami platnými pre príslušnýsystém

Prijírnatel' sazavázuje predložiť k záverečnej ŽoP elel<tronickú fotodokumentáciu predmetu projektu
Podl'a vlastného uváženia pred začatímrealizácie, počas realizácie a po ukončení predmetu Projektu,
ktorá Pozostáva z minimálne troch (3) fotografií predmetu Projektu a súčasnez minimálne tr.och (3)
fotografií preukazujúcich plrrenie informačných a propagačných povinností uvedených v čl. 12 yZp.

Prijímatel' vyslovuje súhlas s využitímfotodokumentácie na propagáciu PRV Poskytovatel'om,
riadiacim orgánom, Národnou siet'ou rozvoja vidieka SR,

čt Át{oK
,7

.1

7

špEcIFlCKE povINNosTI pRIJíMATELA

Investície v rámci predmetr"r Projektu budú považovanéza Oprávnené výdavky, ak sa vykonajú v súlade s
Plánrni rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sťt konzistentné s akoukol'vek
PrísluŠnoustratégiou miestneho rozvola vedeného komunitou MAS lpel'-Horrt, príp. sa opierajú o Miestnu
Agendu 21 resp. iné plány a rozvojové dokumenty.

7.2

Prijírnatel' sazavázuje dodržat'Ciel' Projektu podl'a prílohy č.2 Ztnluvy.

l.J

Ak je Prijírnatel'om združenie obcí, rnusia obce preukázať spoluprácu predložením relevantnej ztnluvy.
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1

.4

iných
Investície do využívarri aoZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokial' sú tieto investície súČasťou
investíciív rámci Projektu.

7

.5

Neurnožňuje sa umelé rozdel'ovanie Projektu na etapy,
rea|izácie funkčný, životaschopný a pod.

7.6
7.7

t,

j.každý samostatný Projekt musí bYť Po ukonČení

povinnosť uplatňovať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

Vyplatenie poslednej (záverečnej) ŽoP nazáklacle čl. 6o ods. 6.7 tejto Zmluvy o PoskYtnutí NFP bude
podmienené registráciou Projektu do Národnei siete rozvoia vidieka SR. Proces registrácie
projektov prebieha prostredníctvom webového sídla www.nsrv.sk , kde sú zverejnené i Podrobné
podm ienky registrácie.

7.8

V prípade, ak predmetom schválenej ŽoNFP 1e realizácia investície súvisiacej so zvýŠenírnbezpeČnosti a
prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových sYstémov a iných

(týka
bezpečnostných prvkov), a kamery, vrátane ich súvisiacich komponentov, a iné bezpeČnostné PrvkY
sa aj verejného osvetlenia, ak je súčasťourealizovanej investície) sú v rámci realizácie investície
a.s.,
unriestnené na podperných bodoch vedenia NN distribučnej siete (Západoslovenská distribuČná,
je
povinný,
súČasne
Prijímatel'
tak
a.s.),
distribučná,
Stredoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská
s

posIednou žop,predložiťposkytovatel'ovi vyjadrenie, resp. súhlas distribučnej spoloČnosti s urniestnenítn

Toto
kameroqich systérnov a iných bezpečnostrrých prvkov na týchto podperných bodoch vedenia NN.
vyjadrenie, resp, súhlas distribučnej siete Prijímatel'predkladá vo forme originálu alebo Úradne osvedČenej
fotokópie a musí byť platné na obdobie udržatel'nosti Projektu podl'a ZrnluvY.

7.g

prípade, ak predmetom schválenej ŽoNFP je realizácia investície na rekonŠtrukciu nevyuŽÍvaných
(ďalej
objektov v obci, póvodne využívanýchna vzdelávanie (školy, univerzity, budolry na vzdelávanie)
tejto zmenY
len ,,Stavba,,), je prij ímatel' povinný zabezpečiť zmenu účeluužívania Stavby spolu so zápisom
je
List
vlastníctva
zapisaná.
Stavba
ktorom
(zmena druhu a podpisu Stavby) v katastri nehnuteťností, v
s
najneskÓr
Poslednou
k Stavbe, zapísanej podl'a prvej vety tohto bodu, je Prijímateť povinný predložiť

V

ŽoP.

7.10

Neplnerrie povinností prijímatel'a uvedených
poskytnutí NFP podstatným spósobom.

1.11

Ustanovenia článku g

v tomto článku sa

povaŽuje za PoruŠenie ZmluvY o

zabezpečenia pohl'aclávky Poskytovateloa zo Zmluvy
poskytnutí NFp sa pre uvedenú výzvu použijú iba v prípade využitia systému zálohovej PlatbY.

YZP týkajúce 9a

o

čLÁNor 8 osoBITNB oolnoNANIA
8.1

o
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' nebude povinný poskytovať plnenie Podl'a ZmluvY
PoskYtovatefom,
poŽadovaným
spósobom
poskytnutí NFp dovtedy, kým rnu Prijírnatel' nepreukáže

splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a)

Vznik platného zabezpečenia pohl'aclávky (aj budúcej) Posl<ytovatel'a voČi Prijímatel'ovi, ktorá
by mu mohla vznikrrúťzo Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade s ustanovenianri kapitoly 6 PríruČky
pre prijírnatel'a a článku 9 VZP.

b)

Zrealizovanie verejného obstarávania podl'a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, sluŽieb a
stavebných prác podl'a podmienok určených Poskytovatel'om a stanoverrých v PrávnYch
dokrrmentoch, rnetodických ustnerneniach vydaných Poskytovatel'om v príPadoclr, ak sa na
obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, priČom Prijírnatel'
vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spósoborn starrovenýtn zákorrom o VO, inýrni
uplatnitel,nými zákonrni a Právrrymi dokumentmi, ktoré na jeho vykorranie mÓŽe vYclať
Poskytovatel'.

c)

poistenie pokrývajúce poistenie rnajetku obstaranélro alebo zhodnoteného v sťrvislosti s Realizáciou
Aktivít projektu, ktorý je zahrnutý v ŽoP, ako aj poisterrie majetku, ktorý je zálohom v zmYsle
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platného záložnéhopráva v prospech Poskytovatel'a, ato za podmienok a spósobom stanoveným v
kapitole 6 Príručkypre prijímatel'a NFP z PRV a článku 9 YZP.

40l Obchodného zákonníka

Prij ímatel' r,yhlasuje, že predlžuje prernlčaciu dobu na prípadné
(a)
vráterria poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP
nároky Poskytovatel'a týkajúce sa
alebo jeho časti, a to na 1 0 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynút' po prvý raz.

8.2

V zrnysle ust.

8.3

Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel' súh|as týkajúci sa Prijímatel'a alebo Projektu,

§

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel'právny nárok, ak
právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
8.4

Ak

v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykorraniu stavebných prác po
uhradení preddavkovej platby Prijírnatel'om Dodávatel'ovi, spósob a lehoty dodania/poskytnutia alebo
vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej rnedzi Prijímatel'om a jeho Dodávatel'om, pričorn tieto
nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovatel'otrr v Právrryclr dokumentoch (napr. v Príručke
pre Prijímatel'a).

člÁnor 9 KoMuNIKÁcIn zlrluvNÝcH

STRÁN A DoRučovANIE

9.I

Zmluvnú strany sa dohodli, že vzájomná kornunikácia medzi Prijímatel'om a Poskytovatelom (týkajúca sa
Projektu počas realizácie ako aj v obdobíjeho udržateťnosti, vrátane inýchzáležitostí súvisiacich s plnením
zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytrrutí NFP) bude prebiehať písomnou formou, ak
nie je ustanovené v Zmluve o poskytnutí NFP inak, v rámci ktorej je nevyhnutné v akomkol'vek type
dokumentu uvádzať ITMS2O14+ kód Projektu, názov Projektu identifikačné údaje Zrnluvných strán, číslo
YýzW, čís|oZmluvy o poskytnutí NFP, čísloopatrenia/podopatrenia, písomné doklady. Pre vzájomnú
písomnúkomunikáciu je možnépoužívaťpoštové a e-mailové adresy uvedené v záhlavi uzatvorenej
Zmluvy o poskytrrutí NFP, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

9.2

Písomná forma kotnunikácie sa bude uskutočňovaťprostredníctvom doporučenéhodoručovania zásielok,
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako rnimoriadny spósob doručovania písornnýclr zásielok doručovanie
osobne alebo prostredníctvorrr kuriéra; takéto doručenie Poskytovatel'ovi je možnévýlučne v úradných
hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupnýrn spósobom. Zároyeň sa ako spósob
komunikácie využiva aj ITMS2O14+, ak uvedené vyplýva zo Zmluvy o poskytrrutí NFP. Aj v rámci tejto
forrny komunikácie je prijímatel'povinný uvádzat'ITMS20l4+ kód Projektu anázov Projektu. V prípade

výpadku informačnéhosystému, tj. reálnej nefunkčnosti ITMS2014+, alebo akéhokol'vek iného IT
problérnu je Prijímatel' povinný na výzvu Poskytovatel'a doručiťpožadované dokrrmenty aj v písomnej
podobe.

9.3

Poskytovatel' je oprávnený pre vzájornnú komurrikácirr súvisiacu so zasielanírn rrávrhov zmlúv o zriadeni
záložného práva v prospech PPA, návrhov dodatkov k Zmluvám o poskytrrutí NFP, návrhov dohód o
ukončerrí Zmluvy o poskytnutí NFP, výziev rra cloplnenie ŽoP, oznámení o vykonaní kontroly na mieste a
výzlev na doplrrenie monitorovacích správ realizovat'elektronicky, pričom elektronický systém musí byť

nastavený tak, že od Prijímatel'a odoslanírn e- mailu Poskytovatel' obdrží,,Potvrdenie o prijatí" a
,,Potvrdenie o prečítaní".V prípade, ak Poskytovatel' ,,Potvrdenie o prijatí" a ,,Potvrdenie o prečítaní"
neobclrží do 5 pracovných dní, napr. pri výzve na doplnenie, Poskytovatel'je povinný túto výzvu na
doplnenie zaslať písomnou formou prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok v zrnysle ods. 9.2
tohto článku Zmluvy.
9.4

V

prípade e-mailovej korešpondencie bude Prijírnatel' využívaťe-mail uvederrý v Zrnlrrve o poskytnutí
strán je Prijímatel'povinný uvádzať ITMS2Ol4+ kód
Projektu a názov Projektu. Vzájomná komurrikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku,

NFP. V rárnciakejkol'vek kornunikácie Zmluvrrých
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9.5

strane
oznámenie, výzva,žiadosť alebo iný dokument (d'alej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej Zrnluvnej
kontrolY
finanČnej
z
správy
návrhu
s
výnimkou
Podťa
NFP,
poskytnutí
v písomnej forme podl'a Zmluvy o
disPozície
do
dÓjde
ak
doručenÚ,
za
NFP
poskytnutí
článku 16 ods. 2yZp,sa považuje pre účelyZmluvy o
adresát
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v PríPade, ak
písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písonrnosti sa považuje deň, v ktorý doŠlo k:

a)

uplynutiu úložnej(odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poŠtoudruhou Zmluvnou Stranou,

b) odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doruČovanú PoŠtoualebo
osobným doručením,

c)

vráteniu písomnosti odosielate|'ovi, v prípade vrátenia zásielky spáť (bez ohl'adu na príPadnú Poznámku
,,adresát neznámy").

9.6

Návrh čiastkovej správy alebo správy z finančnej kontroly na mieste v zmysle Článku 16 ods.2VZP

za
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účelyZnluvy o poskytnutí NFP
Zb.
o
1|l1961
Č25
zákona
24
a
v
doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými §
finanČnej
o
Zákona
správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskoršíclr predpisov a v § 20 ods. 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.

9.7

Zásielky doručované elektronicky budú považované zadoručenéokamihom, kedy bude elektronická sPráva
kedY
k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom,
je
nie
ak
zásielkY;
doruČení
o
úspešnom
potvrdenie
je
príde
odosielate|'om,
Zrnluvnej strane, ktorá
zásielkY,
doruČení
ÚspeŠnom
potvrdenie
o
objektívne z technických dóvodov možnénastaviť automatické
Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude PovaŽovaná Za
nedostala
doručenúmomentom odoslania elektronickej správy Zm'luvnou stranou, ak druhá Zmluvnástrana
automatickú inforrnáciu o nedoručeníelektronickej správy.

9.8

prijímatel

je

zodpovedný

za

riadne označenie poštovej schránky rra účelypísornnej komunikácie

Zmluvných strán.

člÁNox 10 zÁvEREčNn usraNovENIA
l0.1

Zm|uva o poskytnutí NFP je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zrnluvných strán a nadobúda ÚČinnosť
v súlade s § 47a ods. 2 zákona č.40li,964 Zb. Občiansky zákonník (d'alej len ako ,, ObČiansky zákonník")
dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia Poskytovatel'otn v Centrálnom registri ztrrlúv, Ak PoskYtovatel'

aj prijímatef sú obaja povinnými osobami podťa zákona č.2|1l20OO Z. z. o slobodnorn PrístuPe k
informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorŠÍch
predpisov, v takom prípade pre nadobudnutie účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce
zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovatel'om,

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezPeČÍPoskYtovatel'.
písomnépotvrdenie o zverejnení Zm|uvy o póskytnutí NFP zašle Poskytovatel' Prijímatel'ovi v PríPade,

o nadobudnutí
ak o to prijímatel,v súlade s § 5a ods. 11 zákona o slobode informácií požiada. Ustanovenia
k Zmluve
dodatku
platnosti a írčinnostipodl'a tohto odseku sa rovnako vzťahujíraj na uzavretie každého

o poskytnutí NFP,

l0.3

Zmluvao poskytnutí NFp sa uzatvára na dobu určitúa jej platnosť a účinnosťkonČÍrrkonČerrímdobY
Udržatel'nosti projektu, s výnimkou prípadov, kedy dójde k skoršiemu Inimoriadnemu ukonČeniu dobY
platnosti a účirrnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a č|, |7 YZP,
V súlade s ustanovením čl. 71 nariadenia (EÚ) č. |30312013, Ú. u., L 34] sa doba Udržatel'nosti Projektu
stanovuje nasledovne:
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Doba udržateťnostiProjektu sa začínav kalerrdárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom
dni, v ktorom doš|o k finančnému ukončeniu Projektu (tzn. uhradeniu záverečnej ŽoP Prijimatel'ovi),
s výnimkou podl'a 10.4 tohto čl, Zmluvy.
Doba Udržatel'nosti Projektu skončíuplynutím piatich rokov odo dňa finančnéhoukončenia Projektu.
10.4

Ak Prijímatel'nepredložízáverečnúŽoPalebo Poskytovatel' záyerečnúŽoPzamietne, posledná pri ebežná

l0.5

Zmluvu o poskytnutí NFP je rnožnérneniť alebo dopÍiiaťlen na základe vzájomnej dohody Znrluvných
strán formou písomného a očíslovanéhododatku k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísanéhoZmluvnými
stranami, a to v prípade význarnnejších zmien Projektu, Na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí
NFP neexistuje právny nárok žiadnej zo Zmluvných strán, Realizovanie zrnien Projektu podlieha
ustanoveniam kapitoly 6.1 1 Príručkypre prijímatel'a.

10.6

Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP prechádzají aj na právnych nástupcov
Zmluvnýclr strán.

l0.,7

Prijímatel' 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

ŽoP bude považovaná za záverečnúŽoP a doba Udržatel'nosti Projektu sa začtre počítat'od prvého
kalendárneho dňa nasledujúceho po skončenílehoty na podanie záverečnej ŽoP stanovenej v článku 3
ods. 3. l. Zmluvy o poskytnutí NFP.

schváleniu ŽoNFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijírnatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s
č|ánkom 18YZP.

l0.8

Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k ŽoNFP ako aj zaslané Poskytovatel'ovi pred
podpisom Zn|uvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinnépri uzatvoreni Zmluvy o poskytnutí
NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vylrlásenia Prijímateťa sa považuje za podstatné porušenie
Zlnluvy o poskytnutí NFP a Prijímatef je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkorn 18 VZP,

l0,9

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným a/alebo neúčinnýmv dósledku
jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespósobí to neplatnosť a/alebo
neúčinnosťcelej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

10.10

Zmluvné strany vykonali vol'bu práva podl'a § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že
ich závázkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodnýrn zákonníkom
tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP rra úvodnej stťane.

10.

1

1

Zmluvné strany budú všetky prípadné spory vzniknuíé zo Zmluvy o poskytlrutí NFP, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo ukončenie, riešit'prednostne vzájonrným konsenzom a dohodou; v prípade
nedosiahnutia dohody je ktorákol'vek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný
súd Slovenskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude
postupovať podl'a rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloženéhou Poskytovatel'a.

10.12 Zmluva o

poskytnutí NFP je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po
uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane PrijíInatel' jeden (l) rovrropis a dva (2) rovnopisy si ponechá
Poskytovatel'. Počet rovnopisov a ich rozdelenie podl'a predchádzajúcej vety tohto odseku sa rovnako
vzťahuje aj na uzavretie každéIrododatku k Zmluve o poskytnutí NFP a dolrody o ukončeníZmluvy o

poskytnrrtí NFP.

10.13

Zmluvné strany berú na vedolnie, že táto Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovaná na zák\ade
ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií.
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10.14

l0.15

10.16

o PoskYtnutí NFP do troch (3)
Zmluvnéstrany berú na vedomie, že v prípade nezverejneniaZm|wY

mesiacovod.lejuzavretiaplatívzmysleustanovenia§47aods.4občianskehozákonníka,žekuzavretiu
Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo,
prijímateťsvojímpodpisom zmluvyoposkytnutíNFppotvrdzuje,žesariadneoboznámilsjejobsahom
príloha č. 1 neoddelitel,nou
a zároveňsúhlasí so všeobecnymi ,mtuvnými podmienkami, ktoré sú ako
súčasťouZmluvy.

NFP dósledne prečítali,jej obsahu a právnym
Zmluvné strany vyhlas ují, že si text Zmluvy o poskytnutí
prejavy sú dostatočne slobodné, vážne, určitéa
účinkomz nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné
núdzi ani za nápadne neqýhodných Podmienok,
zrozumitel,né, nepodpísali Zmluvu o poskytnutí NFP v
NFP a naznak súhlasu ju vlastnoručne
poskytnutí
o
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy
podpísali.

l0.17

jej prílohy:
Neoddelitel'nou súčasťouZm\tlvy o poskytnutí NFP sú

prílohe č.1 všeobecné zmluvné podmienky (aktuálne platné znenie je zverejnené
Poskytovatel,awww.apa.skvčastiProjektovépodpory:PRV2014-2020),
Príloha č. 2

Predmet podpory

NFP

v ?..:?!.9 !. !!.?.!rtl,u / f:..l.?.
.

:.?,?.!

l.

ZaPrllimatel'a

Za Poskytovatel'a:

Mgr.

na webovom sídle

Kiss, MA

riaditeť
Pódohospodárska platobná agentúra

2

--

štatutárny hástupca
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha ě. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.

Všeobecné informácie o proiekte

Názov projektu:

Detšké a fitness ihrisko

Kód plojektu:

309070AFW5

KódŽoNFP:

NFP309070AFW5

Polhohospodáístvo / Lesy:
Typ právnej íolmy na píojelde

PRv:

Verejné subjekty

Sídlo podniku podlh typu oblasti AN
(LFA):

operačný program:

3o900o - Program rozvoja vidieka ?01 4-2020

Spolufinancovaný z:

Európsky poínohospodársky fond pre rozvoj vidieka

opatíenie:

309007

Podopatrenie:

309074001

Kategórie

-

07. Základné služby a obnova dedín Vo Vidieckych oblastiach

rozširovania miestnych základných služieb pre
7.4. Podpora na investície do vytvárania. zlepšovania alebo
(mimo Bratislavský kraj)
infíaštruktúry
súvisiacej
a
kultúry
a
času
vol,ného
vrátane
vúiecte olvvatel,stvo

regiónov:

-

LDR - menej rozvinuté regióny

Fokusové oblasti
Primárna fokusová

oblast':

Sekundárnapredominantnáíokusová

68, Podpora miestneho rozvoia Vo vidieckych oblastiach

14,Z-68,Podporamiestnehorozvojavovidieckychoblastiach

oblasl:

ITMs

20 ]4l

']

Predmet podpory
7.12.2021 11,.48

z']0

Podopatíenie / Oblasť/ Sekundáína doplnková íokusová oblasť
času a kultúry a súvisiacej iníraštruktúry(mimo BratislaVský kraj)

_

iníraŠtruktÚrY - naPr,
68. lnvestície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie vol'ného času vrátane PrísluŠnej
do rekonŠtrukcie nevyuŽÍvaných objektov v obci pre
investície
amfiteátroV,
ihrísk,
a
oetstyctr
športovísk
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia
309074001 Aool

-

komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

-

14.,l - 6A. Urahóenie diverzifikácie,

zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Kategorizácia za podopatrenia
miestnych základných sluŽieb pre
30907400,1 -,7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovania

PodoPatí€nié:

;lgii:§:t^L:ly:_,:::1y_::Lrl"":=:3'{ťlY2,:":!:i":i:::j]ljl::l1!l,,1j:]1?""?:t]:9]:|iÍl?)"-.--,,

Hospodárska

2.

činnosť:

o'l - Pol'nohospodárstvo a lesníctvo

Financovanie proiektu

Foíma financovania:

Refundácia:
SK31 o2000oo000

Banka
og25o28152 Všeobecná úverová banka, a.s.

platnošťod platnosťdo
,l

6.

,l

.

2008

31 ,

12,2023

3.A Miesto realizácie projektu
p.č. štat

Región

1,

Západné

Vyššíúzemnýcelok Okres

Slovensko

Poznámka k miéstu realizácie č.

,|:

Slovensko

Nitriansky

Obec

(NUTS lV)

(NUTs lll)

(NUTS lD

kraj

Levice

Dolné semerovce

Kataster Dolné semerovce, parcela č,246/1,

3.B Miesto realizácie proiektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

4,

Popis cielbvej skupiny

cielbvá skupina (elevantné v prípade píojektov spolufinancovaných z proslriedkov EsF)
Nevzťahuje sa

I

TlM S:

2 0:]

1+

i

Predmet podpoíy
7

-12.zo21 11,.48

2z10

5.

Aktivity proiektu

celková dÍžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):
začiatok íealizáci€

hlavných aktivít píojektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukoněenie realizácie hlavných akiivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivÍt,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom územíOP
ldentifikátoí (lČo):

Hlavné alrtivity projektu

Podporné aktivity projektu
Podpo]né aktiviiy:

Podporné aktivity

Popi§ podpoíných aktivít:
"

Priradenie k podopatíéniu:

-

ňó;ňi ;;;il;;;J;;.il; ;;;;;;,času;il;;;il;;;;;;;;;;;;;,;Ň;;ilň
kultúry súvisiacej infraŠtruktúry (mimo Bratislavský
služieb pre vidiecke o'byvateťstvo vrátane vol'ného

a

a

kraj)

5,2 Aktivity projektu íealizovanémimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

I TMs,

2 0]1 ů"r

Predmet podpory
7,12.2021 11:48

3z']0

6,

Meratelhé ukazovatele proiektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm projektu
Kód:

PL030

Merná jednotka;

Meíatelhý ukažovatel:

Počet novovytvorených pracovných miest

Čas plnenia:

proiektom prepočítaný na ekvivalent plného
pracovného úvázku

Gelková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovatelh:

0BEc DoLNÉ sEMEROVcE

Subjekt:

ldentiíikátor (lČo):

pracovné miesto
K

-

koniec realizácie projektu
0,0000

Maximálna hodnota
00306908

Podopaiíenie:

30907400l

7.4. Podpora na investície do VytVáíania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
Vidiecke obyvatel'stvo vrátane Vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblast':

30907400'l A00'l - 6B. lnvestície súVisiace s VytVáraním podmienok pre trávenie vol'ného času vrátane príslušnej
infraštruktúry - napr.VýstaVba/rekonštrukcia/modeínizácia športovísk a détských ihřísk, amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rékonštrukcieexistujúcich

-

kultúrnych domoV

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projektu:

Kód:

Merat€lhý

309AFW50000,1 - Detské a fitness ihrisko

PL03,1

Počet nástrojov zabezPečujúcich prístupnosť pre
osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje
zahíňa opatíenia, slUžby alebo zariadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér
brániacich V prístupnosti osobám so zdravotným
postihnutím k výsledkom projektu)

ukazovatel':

Subjekt:

0BEc DoLNÉ sEN/ERoVcE

ldentiíikátor (lČo):

00306908

Podopatrenie:

30907400'l - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
Vidiecke obyvatel'stvo vrátane Vo|'ného času a kultúry a súVisiace.i infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblast':

309074001A00l - 6B. lnvestície súvisiace s vytváraním podmienok pre tíávenie Vol'ného času Vrátane príslušnej
iníraštruktúry- napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužíVaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovt] činnosť Vrátane rekonštrukcie existujtlcich
kultúrnych domov
cielbvá hodnota

Hlavné aktivity projektu:

30gAFW50000l

-

Detské a fitness ihrisko

Kód:

PLo32

Meíná jednotka:

Meřatelhý ukazovatel:

Miera zabezpeóenia bezbariérového prístupu osób
so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu

Čas plnenia:
Gelková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovatel a:

subjékt:

ldentifikátoí (lČo):

OBEC DOLNÉ SEN4EROVCE

K - koniec realizácie projektu

,l00,0000

Maximálna hodnota
00306908

Podopatíenie:

30907400'] - 7.4. Podpora na investície do Vytváíania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných slUžieb pre
Vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblast':

30907400'l A00'l - 6B, lnvestície súVisiace s vytváraním podmienok pre trávenie vol'ného času vrátane príslušnej
iníraštruktt]íy - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amíiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosťvrátane rekonštrukcie existujtjcich
kultúrnych domov

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity p]ojektu:

I;Ť;,§

309AFW50000l

Predmet podpory
7,12.2021 11:48

-

Detské a fitness ihrisko

,l00

4z10

Počet obyvaterov obce/obcí ktorí budú mať
prospech z realizovaného projektu

M€íatelhý ukazovaté11

obyvatel'

Meíná jednotka:

PL05l

Kód:

čas plnenia:

K koniec realizácie píojektU
-

55,1,0000

Maximálna hodnota

Typ závislosti ukazovatelh:

subjekt:
ouurEÁr.

00306908

ldentiíikátoí (lČo):

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

Podopatí€nie:

miestnych základných sluŽieb pre
3090740o,1 _7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovania

obla§t':

30907400,1 Ao0,1

prÍsluŠnei
6B. Investície súVisiace s vytváraním podmienok pre trávenie vol'ného Ča$] vrátane
investície do
amfiteátrov,
ihrísk,
a
detských
športovísk
infraštruktúry napr.VýstaVba/rekonštrukcia/modernizácia
existujúcich
nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovú Činnosťvrátane fekonŠtrukcie
_

-

rekonštrukcie

kultúrnych domoV

Hlavné aktivity plojektu:

Detské a íitness

-

ihrisko

55'l

Me]náiednotka:

pr_oar

xo*.-...-=--.-

subjckt:

3ogAFwsooool

cielbvá hodnota

počel

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE
309074001

Podopatíenie:

-

základných sluŽieb pre
7.4. Podpořa na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovaniamiestnych

uúi""t. onvuutelstv; víatane voIného časua kultúry a súvj9|acei infrašlruklr]ry (mimo Bratislavský

kraj)

Času vrátane prÍsluŠnej

30907400,1Ao0l - 6B. lnvestície súvisiace s Vytváraním podmienok pre trávenie vol'ného
ihrÍsk, amfiteátrov, investície do
infraštruktúry - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských
rekonŠtrukcie existUjúcich
rekonštrukcie nevyužwanych objektov V obci pre komunitnrl/spolkovú Činnosťvrátane

oblasť:

kultúrnych domoV

309AFW5000o1

Hlavné aktivity p]ojektu:

cielbvá hodnota
-

Detské a íitness ihrisko

NovovybUdované športovéihíisko

Meratelhý ukazovatel':

počet

Meíná jednotka:

PL082

Kód:

Čas plnenia:

K koniec realizácie projektu
-

1,0000

celková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovatelh:

subjekt:
ouurš^{t

Maximálna hodnota

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

Podopatrenie:
oblast':

3090740o,1

-

základných sluŽieb pre
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovaniamiestnych

pre tráVenie vol'ného Času Vrátane prísluŠnej
3o9o7400,1A0O,t - 6B. lnVestície súVisiace s VytVáíaním podmienok
ihrísk, amfiteátrov, investície do
infraštřuktúry - napr.výstavba/rekonštíukcia/modernizácia športovísk a detských
rekonŠtrukcie existujúcich
rekonštrukcie nevyužlvaných ob.iektov v obci pre komunitnú/spolkovú Činnosťvrátane

kultúrnych domov

Hlavné aktivity píojektu:

1;Ť? E

309AFW5ooo0l

Predmet podpory
7.12.2021 11,.48

cielbvá hodnota
-

Detské a Íitness ihrisko

5z10

Kód:

Meratelhý ukazovat€l':

PL083

Merná jednotka:

Novovybudovaný

Čas plnenia:

amfiteáter

počel
K koniec realizácie píoiektu
-

celková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovaielh:

subjekt:

ldentiíikáror (lČo):

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

0,0000

Maximálna hodnota
00306908

Podopatíenie:

30907400'l - 7.4. Podpora na investície do VytVárania, Zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvatel'stvo vrátane Vol'ného času a kultúry a súvisiace,j infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblast':

3o9074001 A00l - 6B. lnvestície súvisiace s vytVáraním podmienok pre tíáVenie Vol'ného času vrátane prísluŠnej
infraštruktúry - napr.výstavba/rekonštíukcia/modernizácia športoVíska detských ihrísk, amfiteátrov, inVestície do
rekonštrukcie nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov

cielbvá hodnota
30gAFW50000'l - Detské

Hlavné aktivity projektu:

a

íitness ihrisko

Kód:

PL084

Merná jednotka:

Meratelhý ukazovatel:

Rekonštruované/modernizovanédetské ihrisko

Čas plnenia:

poČe1
K - koniec realizácie projektu

celková ciélbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovaie|h:

subjekt:

ldentiíikátor (lČo):

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

0,0000

Maximálna hodnota
00306908

Podopatíenie:

309074001 - 7.4. Podpora na investície do Vytvárania, zlepšoVania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
Vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultrlry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblasť:

309074001A00l - 6B. lnvestície súvisiace s VytVáraním podmienok pre tráVenie vol'ného času Vrátane príslušnej
infraštruktúíy- napí.Výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športoVíska detských ihrísk. amfiteátrov, inVestície do
rekonštrukcie nevyužíVaných objektoV v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie eXistujúcich
kultúrnych domoV

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity píojektu:

309AFW50000l

-

Detské a fitness ihrisko

PL085

Kód:

M€řná

športovéihrisko

Meíatelhý ukazovat€l:

jednotka:

Čas plnenia:

celková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovatel'a:
Subjekt:

ldéntiíikátoí(lČo):

OBEC DOtNÉ SEMEROVCE

00306908

Podopalíenie:

30907400'l - 7,4. Podpora ná inVestície do vytvárania. zlepšovania alebo rozširovania miestnych Základných služieb pre
vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť:

30907400'l A00']

- 68. lnvestície súvisiace s Vytváraním podmienok pre tráVenie Vol'ného Času vrátane prísluŠnej
infraštíuktúry- napr.Výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amíiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane íekonštrukcie existujúcich

kultúrnych domoV

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projektu:

iIŤ? E

30gAFW500001

Predmet podpory
7,12.2021 11:48

-

Detské a fitness ihrisko

6z']0

RekonštrUoVaný/modernizovaný amíiteáteí

Meíatelhý ukazovatéli

počet

Meíná jednotka:

PL086

Kód:

K - koniec realizácie projektu

Čas plnenia:

celková cielbvá hodnota:

0,0000

Maximálna hodnota

Typ závislosti ukazovat€lh:
Subjekt:

ldentiíikátoř (lČo):

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

00306908

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych Základných sluŽieb pre

Podopatíenie:

30907400,1

Oblasť:

309074ool Ao0l - 6B. lnvestície súVisiace s vytváraním podmienok pre tíávenie vol'ného Času Vrátane prísluŠnej
infraštruktúry - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, inVestície do
rekonštrukcie nevyužíVaných objektov v obci pre komunitnrj/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich

-

kultúrnych domoV

cielbvá hodnota
309AFW50000'l - Detské a fitness ihrisko

Hlavné aktivity projektu:

Kód:

PL087

Merná jédnotka:

Meratelhý ukazovat€l:

Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom

Čas plnenia:

počet
K

-

koniec realizác|e projektu

celková cielbvá hodnota:

0,0000

Maximálna hodnota

Typ závislosti ukazovatelh:

subjékt:

ld€ntifikátoí

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

(lČo):

00306908

Podopatíénie:

3o907400'l -7.4. Podpora na inVestície do Vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvaterstvo vrátane Vol'ného času a kultúíya súvisIacei infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

oblasti

309074001 A0o'l

- 6B. lnvestície súvisiace s Vytváraním podmienok pre tráVenie Vol'ného časU Vrátane prísluŠnej
iníraštruktúry- napr.VýstaVba/rekonšlrukcia/modernizácia športoVíska detských ihrísk, amfiteálíoV, inVestície do
rekonštrukcie nevyužíVaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovr] činnosť vrátane rekonširukcie existujúcich

kultúrnych domoV

cielbvá hodnota
30gAFW50000l

Hlavné aktivity projektu:

Kód:

M€íaté|hý ukazovatel:

-

Detské a fitness ihrisko

PL088

Merná jednotka:

RekonštruoVaný/modernizovaný iný nevyužívaný

Čas plnenia:

objekt

koniec realizácie projektu

3o9074ool

_

0,0000

Maximálna hodnota

ldentiíikátor (lČo):

OBEC DOLNÉ SE|VEROVCE

Podopat]énie:

K -

celková cielbvá hodnola:
Typ závislosti ukazovatela:

subjékt:

počet

00306908

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluŽieb pre

___:i{::[.-:!ť:!ť:y"-:,jj33:_,ťT!:j::y_1!:!9y_l:!::"]i::j]!1,3:::,šl,]-nI9g3]§9:*J-T:r_--oblasť:

_ 6B. lnvestície súVisiace s Vytváraním podmienok pre tráVenie Vorného času Vrátane prísluŠnej
napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužíŮaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovti činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov
cielbvá hodnota

30907400,1 Aoo'|

infraštruktúry

Hlavné akiivity píojektu:

;;Ťi, E

_

309AFW500001

Predmet podpory
7.12,2021 11:48

-

Detské a fitness ihrisko

7

z10

Kód:

PL096

Merná jednotka:

Méíatélhýukazovatel:

Počet nových klientov komUniiných činností

čas plnenia:

poóet
K - koniec fealizácie píojektu

celková cielbvá hodnota:

0,0000

Maximálna hodnota

TyP závislosti ukazovatelh:

ldentiíikátor (lČo):

OBEC DOLNÉ SEMEROVCE

subjekl:

00306908

Podopat]enie:

30907400,] - 7.4. Podpora na investície do VytVárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
Vidiecke obyvatel'stVo vrátane Vol'ného času a kultúry a súvisiace,| infraštruktúry (mimo Bratis|avský kraj)

oblasti

309o74oo,1

A0ol - 6B. lnvestície súVisiace s VytVáraním podmienok

pre trávenie voťného času vrátane prísluŠnej
napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužívanýchobjektov v obci pre komunitnú/spolkovtl óinnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov
cielbvá hodnota

infraštruktúry

_

309AFW50000l

Hlavné aktivity projektu:

-

Detské a fitness ihrisko

6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv projektu
Kód

Mernájednotka Celkováciélbvá

Názov
Počet novoVytvorených pracoVných
miest projektom prepoóítaný na

PL030

pracoVné

Príznak

hodnota

rizika

0,0000

Nie

Relevancia k

HP

TyP závislosti

ukazovatelh
N/A

miesto

Maximálna
hodnota

ekvivalent plného pracovného úvázku

Poóetnástroiovzabezpeóujticich

PL03,]

počet

1,0000

Nie

N/A

PL032

Miera zabezpečenia bezbariérového
plístupu osób so zdraVotným
postihnutím k výsledkom projektu

PL051

Počet obyvaterov obce/obcí ktorí
budú mať prospech z realizovaného

Maximálna
hodnota

prístupnosť pre osoby so zdravotným
postihnutím (Pojem nástroje zahřňa
opatrenia, služby alebo zariadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok
a bariér brániacich v příslupnosti
osobám so zdravotným postihnutím k
výsledkom projektu)
1

00,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

obyvatel'

55,1,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

projektu
PL08,]

NovovybUdované detské ihrisko

počet

PL082

Novovybudované športoVé ihrisko

počet

PL083

Novovybudovaný

,l,0000

Nie

N/A

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

1,0000

Maximálna
hodnota

PL084

amf iteáler

Rekonštruované/modernizované

počet

0,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

počet

0,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

detské ihrisko

PL085

Rekonštruované/modernizované
športové ihrisko

počet

0,0000

Nie

N/A

PL086

RekonštruoVaný/modernizovaný
amfiteáter

počet

0,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

PL087

RekonštruoVaný/modernizovaný

počet

0,0000

Nie

N/A

Maximálna

počet

0,0000

Nie

N/A

hodnota

hodnota

kUltúrny dom

Rekonštruovaný/modernizovaný iný

PL088

PoĎet nových klientoV komunitných
činností

ITMs
'2
i.): 1

l,

Predmet podpory
l

Maximálna
hodnota

nevyUžíVaný objekt

PL096

Maximálna

7,12.2021 11,.48

počet

0,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

8

Z]0

7

-

Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

Rozpoěet projektu

8.

8.1 Rozpoěet prijímateI'a

Priame výdavky
Celková výška oprávnených výdavkov
15 975;I2€

15 975,72 €

oblast':

Hlavné aklivity píojektu:

1. 309AFW50000'|

-

15 975,72€

Detské a fitness ihrisko

opíávnený výdavok
Skupina výdavku:

1

.'l -

02l - Stavby

15 975,72€
Merná jednotka

1.1,1 - Detské a fitness ihrisko

Podpoložka výdavku:

počet

Množstvo

suna

Jednotková suma

l5 975,72 €

l

5 975,72 €

Nepriame výdavky
celková výška opíávnených výdavkov
309074001

-

7.4. Podpora na inVestície do VytVárania,

Podpoíné aktivity:

'l. 309AFW5P0001 - Podporné aktivity

Skupina výdavku:

nezaevidované

0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
celková Výška opřávnených výdavkov:

15 975,72 €

Celková výška opíávnených výdavkov pre píojekty geneíujúcepríjem:

0,00 €

jIY: §

Predmet podpory
7,12,202'1 11:48

9z10

P"r""nto

"potutinancouania

ro zdrolov EÚ a ŠR:

Maximálna výška nenávratného íinančnéhopííspévku:
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímatelb:

]]Y:

B

Predmet podpory
7,12.2021 11:48

oo]ooo|
]

1:

15975.,................:2€

0,00 €

10 z 'l0

