zMLUvNÉ STRAI\IY

Poskytovatel'podpory:

PÓdohospodárska platobná agentúra
sídlo:Dobroúčova12,81526 Bratislava1

rČo::o,794323

štatutámyorgán: Ing. Vadim Haraj
generálnyriaditeť
rozpočtováorgnizácianiadená zákonomč,.47312003
Z. z.v aenl
predpisov s pÓsobnosťoupoďa zákona ě. 543D007 Z. z.
neskoršÍch
(ďalej len,,PPA..)

Konečnýprijímatel':

obec/mesto:obec Malá Mača
síďo:Mďá Mača'Hlavnáě.|27l46,92521Malá Mača
IČo 37842358
štatutárnyorgán:Ing. FrantišekHontvári, stmostaobce
kontaktnéúdaje- tel..lfaxle-mai|:o3||7018323,03 | |7018321,
obecmalamaca@mail.t-com.sk
(ďalej len,, konečnýprijímatel'.)

Zmluvné strany sa na áklade Rozhodnutia o schváleníŽiadosti o poskytnutie nenávratného
príspevku (ďalej len ,,ŽoNFP") vydanéhopodl'a ákona č. 528/2008Z. z o pomoci a podpore
Íinančného
poskytovanej zfondov Európskeho spoločenstvavznení neskoršíchpredpisov slobodne, vážne, bez
skutkovéhoalebo právnehoomylu,bez nátlaku a nie v časovejtiesnidohodli na uzavretítejtozmluvy:

čr,.r.

PREDMET ZMLTIVY
Predmetomzrnluvy je úpravazrnluvnýchpodmienok, práv a povinnostízmluvných strárrpri poslcytnutí
príspevku(ďalej len ,,NFP*) zo strany PPA konečnému
nenáwatnéhofinančného
prijímateÍoviza
účelomspolufinancovaniaskutočnevynaloženýchoprávnenýchýdavkov na realiáciu schváleného
projeknrv znysle Programuronoja vidieka sR 2007_2013 (ďalej len,,PRV..):
Os č.:
4
opatrenie osi 3 imp|ementované
prostredníctvomosi 4 č.:
3.4.1. Zák|adnés|užbypre vidiecke obyvatel'stvo
Kód opatrenia:
321
Kód projektu:
441071000002
Názov projektu:
PrÍstavbaa rekonštrukciadomu smútkuv Malej Mači
Miesto realiácie projektu:
Malá Mača'okres Galanta
2.

Predmetom projektuje:

2.1.

Rekonštrukcia / modernizácia nas|edovnÝch nehnutel'ných vecí konečným prijímatel'om
v rozsahu tabul'ky č.14 ako prflohy Ir Žoxrp - Oprávnenévýdavky projektu' ktorá tvorí ako
prfloha č.1 neoddelite|'nú
súčast'zmluvy.

Por.č.

Identifikácia pred metu
rekonštrukcie/modernizácie

I

Prístavba a rekonštrukcia
domu smútkuv Ma|ei Mači

Súpis.č.
stavbv
253

Parc.č.
|tú.
oozemku
774,77511, Ma|á
2.773t2
Mača

Obec
Malá
Mača

Okres
Galanta

Práce poďa ods. 2.l. musia bý realizovanév súladeso stavebnýmpovolenímresp. ohlásenímstavby
a projektovoudokumentáciou.Konečnýprijímatelije oprávnenýrea|izovaťaneny položiekrozpisu
oprávnených výdavkov uvedených vtabul'ke č. 14 (ďalej len,,poloŽý.) apresuny finančných
prostiedkov medzijednotlivýmipoložkamiprirea|izÁciischválenejstavby,ato vždylen v rámci tohto
odseku a príslušnejstavby, pričom nesmie dójsť k Znene dodávateťa.V tomto prípadePPA bez
uzatvorenia dodatku k zmluve akceptuje realizovanézneny za predpokladu, žebude dodrárrý účel
acieť projektu a7Ínenybudú predstavovaťzachovanie pÓvodných resp' zlepšenietechnických
paÍametrovpredmeturea|izácieschválenéhoprojektu.

čr,.rr.

TER}IÍN REALIZÁCIE

PRoJEKTU

KonečnýprijÍmateť
sazaviimje riadneukončiťrealiáciu predmetuprojektunaineskór do troch rokov
od podnísaniazmluvv. Za deňukončeniarea|izáciepredmetuprojektusa pre účelyzrnluvy povaŽuje
deňpodania poslednejžiadostio platbu(ďalej len ,,ŽoP,,).
2.

Termínrea|izáciepredmetuprojektupodťačl.IVl zrnluvyje konečnýa nie je možrého meniť.

čuur.

rrýŠxl.xrp

'\
\

2.

PPA sa zavázule poskytnút'konečnémuprijímatel'ovi NFP maximálne v sume: 54 ó32'57 Et]R
( slovom: pát'desiatštvritisícšest'stotridsat'dva
EUR a pát'desiatsedemeurocentov čo predstavuje
zcelkoých oprávnenýchýdavkov na realrizáciupredmetuprojektu.
100%o
NFP poslrytnuý nazák|ade zrnluvy je zloŽenýz..
a) prostriedkovEPFRV v sume 43 706,05EU& ktorá predstavuje80 Yo z celkových oprávnených
qýdavkov,
b) prostriedkov štátnehorozpočtuv sume |0 926,52 EUR, ktorá predstavuje20%ozcelkoých
oprávnených v'ýdavkov
Maximálna výškapodpory na jeden projekt nesmiepresiahnut'maximálnu výšku oprávnených
výdavkov, ktorá je uvedená vo Yýzve na implementáciu stratégieč. 0l/PRv/lvÍAS 07' ktorú
MAs sa poražujetá
zverejnila príslušnáMiestna akčnáskupina (ďalej len ,,MAS..). Za príslušnú
prijímate|'apodaná ZoNFP.
MAS, v rámci územnejpósobnosti ktorej bola zo strany konečného

J.

4.

Za oprávnenévýdavky na realizáciu predmetu projektu sú považovanévýdavky po poslednej
koreŘcii, vykonanej pracovníkomPPA, uvedenév ŽoNFP - tabul'ka č.14, ktorá tvorí ako prfloha
neoddelitelhúsúčast'zmluvy. oprávnené výdavky móŽu vzniknúť najskór dňom udelenia
ŠtatntupríslušnejMAS. Výdavky vynaloženékonečnýmprijímatelbm na obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb podl'a zákona č,.2512006Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a výdavky vynaloženékonečným
prijímatelbm na Yypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre účely stavebného
Za oprávnenévýdavky sa vžiadnom prípadenebudú
konania móžuvzniknút'dňom 01.01.2007.
považovat' výdavky, ktoré sú v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len
'Usmernenie.i), platnom v časevyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP, pri opatrení3.4.l.
uvedené ako neoprávnené výdavky. V prípade rozporu medzi Usmernením a PRV platia
ustanoveniaPRV.

5.

PodmienkouposkytnutiaNFP je dodržaniepodmienok zmluvy konečnýmprijímatel'om.

6.

prijímateťovi'sa určína zák|adeskutočne
Konečnáýška NFP, ktoý bude vyplatený konečnému
vynaložených,odóvodnených ariadne preukízarých výdavkov na rea|izáciu predmetu projektu.
Celková výška NFP uvedená v čl. IIVI zrnluvy nesmie bý prelaočenáa nesmie sa dodatočne
navyšovať.V prípadenavýšeniaskutočnevynaloženýchvýdavkov súvisiacich s predmetomprojektu
oproti ýške schválenéhoNFP uvedenéhovčl. IIVI anluvy, zrtášatakétoprelaočenievýdavkov
výlučnekonečnýprijírnateťna vlastnénáklady.

'7.

Ak skutočnevynaloženéoprávnenévýdavky na realizáciu predmetu projektu po jeho ukončenísú
nižšieako čiastkauvedená v prílohe č. 1 zmluvy (tabulka ě. 14 a 23), PPA je oprávnená bez
uzatvorenia dodatku k zrnluve zrtlŽiť vyp|ácaný NFP o rozdiel medzi schválenou ýškou NFP
vynaloženýchoprávnených
zo skutočne
uvedenouv Čt.ttt. ods. 1 zrrrluvya ýškou NFP vypočítaného
výdavkov.

8.

prijÍmateťa,
ak
žiadnuplatbu ani neuzatvorídodatokk znluve v prospechkonečného
PPA neuskutoční
ktorá
nie
platby
výhodu,
a
tak
získal
poskybrutie
poŽadované
podmienky
na
sa zistí,Že umelo vytvoril
je v súlades ciel'mirežimupodpory(čl.5 ods.3 nariadeniaKomisie (Es) č.19,75/2006).

9.

Ak sa zistí, Že konečnýprijímateťúmyselnevyhlásil nepravdivéskutočnosti,konlaétnyprojekt sa
vylúčiz poskytovaniapodpory z fondu EPFRV (Európsky polhohospodárskyfond pre rozvoj vidieka)
avšetky prostriedky vyplatenéna účelykonkrétnehoprojektu sa wátia. okrem toho sa konečný
opatenia pre príslušnýrok EPFRV a na
prijímatefvylúčiz poskytovaniapodporyv rámci príslušného
(ES) č.|975/2006).
Komisie
(čl.
2
nariadenia
3l ods.
nasledujúcikalendárnyrok EPFRV

10.

prijímateťa
nie
Ak PPA v rámci spracovávaniaposlednejŽoP zisti, Že z dóvodov na stranekonečného
je moŽréplatbu vyplatiť v srrmeuvedenejv č1.IIVl zrnluvy, je oprávnenálaátiť platbu bez uzawetia
dodatkuk zrnluve.

ll.

vďahov sa rieši podťaustanovení$ 42 zákona č. 52812008Z. z. v meni
Vysporiadanieťrnančných
predpisov.
neskorších

cL. rv.
pnr.rÍ}r,q.TEI:A
Účnr xoxnčNÉrro
poslcytrrutie
PPA zaberyečí
prijírnateťovi
NFP konečnému
beŽtotovostnena konečnýmprijímatefom
pre prostriedkyEPFRV a spolufinancovaniazo štátrreho
stanovenýbežnýúčet
rozpočtu,
vedenýv EUR
v komerčnejbanke. Prostriedky EPFRV a spolufinancovaniazo štátnehorozpočtusa realizujú
prostredníctvom
rozpočtu.
Banka: Všeobecnáúverovábanka,a.s.
5ód banky: 0200
Císloúčtu:2185851459
2.

t

Konečnýprijímatefsa zaváanjeudržiavať
účet
uvedenýv čl.IV/l zrnluvyotvorenýaŽ do doby úplného
finančného
vysporiadaniaprojektu.
Konečnýprijímateťje oprávnenýv prípadevyržitia systémurefundácie rea|izovaťúhradyoprávnených
pri dodržaní
podmienky
ýdavkov aj zných rozpočtoýchúčtovotvorenýchkonečnýmprijímateťom
existenciejednéhoúčtuna príjemprostriedkovNFP. V prípadeúhradv inej mene ako v EUR' móže
byťtentoúčeťúčty
vedený/év cudzej mene'

4.

V prípade vpžitia systémurefundácie sú rrroky vzriknuté na účte/účtoch
príjmom konečného
prijímatefa.V prípadevyužitiasystémuzálohovejplatbymusíbý účet
prijímateťa
konečného
uvedený
v čl.IV/l zrnluvyneuročený.

5.

V prípadeposkytnutiaálohovej platby,nemóŽubý finančné
prostriedkyposkytrruté
touto álohovou
platboupoužité
na splátkyúverova póžičieka uroky zprijaých úverova pÓžičiek.

čr,.
v.

PLATBY KoNEčNÉMU PRIJÍMATEI]oVI
Konečnýprijímateťje oprávnený na zák|adeznluvy predkladaťŽoP a povinný zÚčtovaťzálohovú
platbuv súlades platnouverziou Systémufinančného
riadeniaEPFRV (ďalej len ,,SFR EPFRV..). sFR
EPFRV je zverejnenýna internetovejstránkehttp://www'land.gov.sk
alebohtto://www.apa.sk.
2.

Konečnýprijímateťsa zavánlje podaťnos|ednúŽoP naineskór do troch rokov od podpísania
zmluw. wátanezúčtovania
zálohovejplatby.
Každá platba konečnému prijímateťovi z prostiedkov EPFRV a štátreho rozpočtu na
spolufinancovanieje rea|izovanámaximálne do výšky súčfupomeru finančnýchprostriedkov EPFRV
a štátnehorozpočtuschválenéhona projekt. Konečný prijímateťje povinný realizovať ýdavky
bezhotovostne.Výnimkou súýdavky vyrraložené
v hotovosti,ktorésa ýkajú vlastnejpráce do výšky
30Yoz cenymateriáluzakripeného
a pouŽitého
na oprávnenúinvestíciurealizovanúvlastnouprácou.

4.

prijímateťovisa zaokni}rl'ujenadol na najbliŽšícent. Výška
Výška NFP vyplácanéhokonečnému
akéhokoťvek
aníženia
NFP sa zaoknilrl'ujenďror na najbližší
cent.

5.

prijímate|iovipos\rtuje buď svstémom zá|ohovei platby a|ebo svstémom
NFP sa konečnému
refundácie.pričomfinancovaniesa bude realizovat'tým systémom.ktorým sa začalo(ak bude
prvá platba zÁ|ohová,polcačujesa systémomzálohovej platby; ak bude prvá platba refundácia,
pokračujesa systémom
refundácie).

6.

Konečnýprijírnateť
sa zavěanjepredložiťk poslednejŽoP elektroniclrufotodokumentáciupredmetu
projektrrpodťavlastnéhouváženia,ktorá pozostávaz minimálne fuochfotograťrí
predmetuprojektu
a súčasne
z minimálne toch fotografií,preukazujúcich
plnenie informačných
a propagačných
činností
podťa čl. vII. ods. 9 zrnluvy spolu s písomným splnomocnenímpre PPA a Ministerstvo
pÓdohospodárstva
a rozvojavidieka SR na ich vyžitie v rámci propagáciePRV.

I. Zálohová platba
A:

Pravidlá poskytnutia álohovej platby sú nasledovné:

7.

prijímateťoviposkytnutá po uzatvorenízrrrluvy a po začatlrea|jzÁcie
Zá|ohová platba je konečnému
projektu na zÁk|adeŽoP (zá|obováplatba).

8.

prijímateťovi,
Výška álohovej platby,ktoru PPA jednorazovoposkytnekonečnému
nesmieprekročiť
20%oschvá|eného
NFP.

9.

Podmienkou poslcytnutiazálohovej platby je povinnosť konečnéhoprijímateťazabezpečiťálohovú
platbu bankovouzárukou($ 313 a322 zákonač' 513/|99|Zb.) a|eborovnocennoupísomnouzárukou
(napríkladručeniepodl'a $ 303 až3I2 zÁkonač.51311991Zb.- v tomto prípadesa vyžadujeuradne
osvedčenýpodpis ručiteť4pričomručitel'ommusia bý dve právnickéosoby v súlades $ 307 ods. 1
zákona č' 5l3/l991 Zb. aručiteťs|ýzávázok musíprechádzaťaj na právnehonástupcuručitela),vo
výškeminimálne l l0 % z poslrytnutejzálohovej platby. V tejto výškeje konečnýprijímateťoprávnený
zabezpeěiťálohovú platbu aj zriadením zá|ožnéhopráva v prospech PPA v súlades kapitolou 13
Usmernenia' plaÍréhov časeuzatvárania zrnluvy o ziadení zá|ohého práva. Výdavky spojenéso
zriadenÍmzÁ|ohéhoprávamášakonečnýprijírnateť.Žiadosťo zriadenie zá|ohého práva sa podáva na
Konečný
ústrediePPA na predpísanomtlačive,zverejnenomna internetovejstránkehttp://www.apa.sk.
prijímateťje oprávnený vypracovaťkonkrétnuzrnluvu o zriadení zá|ohtéhopráva, pričomje povinný
dodržaťusmernenie azávánlé vzory z:r:,JlÓvozriadení zá|ohtéhopráva zverejnenéna internetovej
stránke http://www.apa.sk. Zabezpečeniezálohovej platby jedným z uvedených spósobov preukáže
právo zarrikneažpo
konečnýprijímatef súčasne
s predloženímŽoP Qá|ohováplatba). Zán;ťr;ďzá|ožné
prijímateťaPPA vystavípotvrdenie.
zúčtovaní
álohovej platby, o čomna písomnúžiadosťkonečného
Zár:vkanesmieobsahovať
taképodmienky,ktoréby zremožniliprípadné
uspokojenieveritel'a.

10.

Zá|ohovtt platbu konečnýprijírnatetpoužijena úhraduoprávnenýchvýdavkov projektu a zučtujeju až
po uhradení všetlcýchoprávnených výdavkov projektu, najneskór však v deň ukončeniarealizácie
predmetuprojektu,ktoý je stanovenýv čl.IVl arrluvy.

Il.

Systémzálohovej platby konečnýprijímateťkombinujeso systémomrefundácie,t. z' že pri vyttžití
systémuálohovej platby sa vyplácanie konečnéhoprijírnatel'auskutočňujev troch etapách - etape
poslrytrrutiaálohovej platby, etaperefirndácie a etapeáčtovania álohovej platby. Konečnýprijímateť
predloŽíPPA ako prvri ŽoP (zálohová platba - príloha9 sFR EPFRV), ďalej priebežrepredkladá ŽoP
(refirndácia- príloha9 sFR EPFRV) aako záverečnú
predložíŽoP (zíčtovaniezálohovej platby príloha9 sFREPFRV).

12.

prijímatelbvi v etapeposlrybrutiaálohovej platby a etape
Súčetprostriedkov vyplatených konečnému
refirndácie,t. j. celková výškavšetlcý
95
ch ŽoP (refirndácia)a ŽoP Qá|ohováplatba),nesmieprekročiť
% schváleného
NFP.

13.

oprávnenéýdavý nad rámec častiNFP uvedenejv č|.YlI2 nnluvy, t. j. rozdiel medzi celkovou
výškou schválenéhoNFP a prostriedkami vyplatenými konečnémuprijÍmatelbvi vo forme álohovej
platby a refirndácií,konečnýprijímateť
deklarujespolu so zúčtovaním
álohovej platby,t' z. ako súčasť
zálohovejplatby).
áverečnejŽoP (zučtovanie

B:

Etapa poskytnutia álohovej platby:

14.

Konečnýprijímateťpo podpísanízrnluvy a začat|rea|izÁcieprojektu predložína PPA ŽoP (záIohová
platba . príloha 9 sFR EPFRV) v EUR' a to vo ýške maximálne 20 o/ozo schvá|eného
NFP. výšku
verejných prostriedkov,o ktorékonečnýprijírnateťžiadavŽoP, konečnýprijímateťzaokni}rli nadol na
celéeuro.

15.

PPA zaregistrujeŽoP (zá|ohováplatba)najneskÓr do 3 pracovnýchdní odo dňa prijatiajej písomnej
verzie.

16.

PPA vykoná overenie ŽoP (zÁ|ohováplatba)v súlades nariadenímKomisie č.|975/2006.Vo vďďru
k zrnluveoveríPPA, čisuma danejŽoP nie je vyššiaako sumastanovenáv č|.Yl|4 zrnluvy.V prípade
prijímateťa,
formálnych nedostatkovvyzve PPA konečného
aby v stanovenomčasedoplnil ŽoP @o
dobu doplnenia ŽoP sa spracovanie ŽoP pozastavuje).Vprípade zÁvahtých nedostatkov'alebo
nedoplneniapoŽadovanýchúdajovv stanovenomčase,PPA žiadosť
zamietne.

t7.

Po vykonaníovereniaPPA ŽoP (álohová platba) schváli, neschváli,pozastaví(do časuodstránenia
identifikovaných nedostatkov) alebo ju n|ži o relevantnúsumu. V prípade schváleniq prípadne
míženiaŽoPo relevantnú
sumu,vystavíPPA vyhlásenieo overení- príloha15 SFR EPFRV; v prípade
prijírnateťa.
neschválenia,prípadnepozastavenia,
ŽoP informujePPA o tejtoskutočnosti
konečného

18.

Po odsúhlasent
ŽoP na zák|adevyhláseniao overenívykoná PPA v súlades $ 9 zákona č,.5021200|z.
z. predbežnúfinančnúkontrolu do 5 pracovných dní. PPA vykoná overenie formálnej správnosti,
pravdivosti a kompletnosti vyplnenia vyhlásenia o overení, overí súlad deklarovanej sumy so
schváleným rozpočtomPPA. PPA sa zaváztýe vykonať postupy uvedenévčl. V/l5-l8 zrnluvy
v termínedo 15 pracovnýchdníod prijatiakompletnejŽoP (álohová platba).

19.

Po vykonanejfinančnejkontroleje PPA povinná ihneď, najneskÓrdo 5 pracovnýchdní,zadaťp|atobné
prkazy na úhradu konečnémuprijímateťoviprostredníctvomŠtátne1pokladnice z rozpočtovaných
qýdavkov (z výdavkového účtuPPA) pomerne za prostriedky EPFRV a štátrrehorozpočtu na
spoluťtnancovanie.

c.

Etapa refundácie

20.

Konečný prijímateťlhÍádza oprávnenévydavky projektu z poslcytrrutejzálohovej platby, resp.
z vlastnýchzdrojov, a postupujeobdobne,ako pri systémerefundáciepopísanomv čl. V/II. arrluvy.
prijímateťoviv etapeposkyurutia álohovej platby a etape
Súčetprostriedkov vyplatenýchkonečnému
refirndácie,t. j. celková ýška všetlcý
ch ŽoP (refundácia)a ŽoP @á|ohováplatba),nesmieprekročiť
95
% schváleného
NFP.

2r.

projektusystémomzálohovej platby m6žekonečnýprijímatel'predkladať
V prípadeťtnancovania
ŽoP
(refundácia)2-krát ročne.

D.

Etapa zúčtovaniazá|ohovejplatby

22.

je povinný predložiťŽoP @íčtovaniezálohovej platby - príloha9 SFR EPFRV)
Konečnýprijímateť
najneskÓrv deňukončeniarealzácieprojektu,ktoý je stanovenýv čl.IVl zrnluvy' Konečnýprijímateť
tuto Žiadosťontač|ako záverečníŽoP.
Konečnýprijímatel'sazavázujepredložit'zúčtovanie
álohy' kde deklaruje čerpanieposkytnutej
álohovej platby (vrátane čerpanianad rámec vyp|atenej álohy a vyplatených refundácií) na
predpísanon tlačive, zverejnenom na internetovej stárrke http://www.land.eov.skalebo
htto://www.apa.sk,
v tlačeneja elekEonickejverzii doporučene
alebo osobnena adresuPPA uvedenú
vhlavičke zrrluvy. Používasa tlačivo aktuálne včase podávania príslušnejŽoP. Neoddelitelhou
príloh k ŽoP, ktoý je pre každéopatreniezverejnenýna
súčasťou
ŽoP súprílohy,uvedenév Zozrrarorte
internetovejstránke http://www.land.gov.sk
alebo http://www.apa.sk.Prílohy wátane účtovných
dokladov sa zavázlje konečnýprijírnateťpredložiťvčitatelhej kópii. PPA si vyhradzuje právo
v odóvodnených prípadochpožadovaťod konečnéhoprijftnateťaoriginál dokladov potebných pre
kópie všetlcýchprílohŽoP musia súhlasiťs originálmi, ktorésú
spracovanieŽoP. Úradne neoverené
v držbe konečnéhoprijÍmateťaa v prípade účtovnýchdokladov sú riadne zanlamenanéúčtovným
prijímateťav zrrrysle $ 10 ods' I zákona č. 43|12002Z. z,, čo
ápisom v účtovníctve
konečného
konečnýprijímateťpotwdí v čestnomvyhlásení,ktoréje súčasťou
Žop. Úctovné doklady obsahujú
podpisoý záz''LaÍLosoby zodpovednej za kontolu formá|nej správnosti účtovnýchdokladov,
podpisový zÁnam osoby zodpovednej za účtovnýprípad, účtovnýpredpis (príp. košiel'ka
Konečný
s predkontáciou),podpisoYýzÁ^am osoby zodpovednejza zaučtovariea dátum zaúčtovania.
potwdzujúcupríjemprostriedkovEPFRV
prijímateť
rovnakopredkladákópiu výpisuz bankovéhoúčtu
a štátreho rozpočtu na spolufrrrancovaniea kópiu výpisu z účtupotwdzujúcu skutočnéuhradenie
V prípade,že konečnýprijímateťpočasrealizácie
účtovnýchdokladov dodávateťovi/zhotovitelovi.
projektu nečerpalžiadneprostriedky zposkytnutej zálohovej platby, predložína PPA ozrámenie
poslqrtnutejzálohovej platby formou listu.
o nulovom čerpaní

23.

PPA zaregistruje ŽoP (zíčtovanieálohovej platby) najneskór do 3 pracovných dníodo dňa prijatia jej
písomnejvetzie,

24.

zálohovejplatby)v súlades nariadenímKomisie č. |975/2006.
PPA vykoná overenieŽoP (zučtovanie
Vo vďahu k zrnluve overíPPA, či suma ďanej ŽoP a prostriedkov už vyplatenýchna daný projekt nie
je vyššiaako schválený NFP. v prípadeformálnych nedostatkov vyzve PPA konečnéhoprijímateťa,
aby v stanovenomčasedoplnil svoju žiadosť(po dobu doplneníaŽoP saspracovanieŽoP pozastavuje).
Vprípade závahtých nedostatkov,alebo nedop|neniapožadovanýchúdajovvstanovenomčase,PPA
žiadosťzamietne.

25.

Po vykonaníovereniaPPA ŽoP (áčtovanie zálohovej platby) schváli, neschváli,pozastaví(do času
odstráneniaidentifikovaných nedostatkov)aleboju n[ži o relevantnúsumu.

26.

prijímateťa
o áčtovaníposlcytnutejzálohovejplatby.
PPA informujekonečného

27.

PPA je povinná vykonaťpostupyuvedenév č|.Y/24-26mrluvy v termínedo 4. kalendárnychmesiacov
zálohovej platby).
od zaregistrovaniakompletnej ŽoP (zúčtovanie
Ak oprávnený nárok konečnéhoprijímateťapri zučtovanízálohovej platby je nižšíako poslcytnutá
zá|ohová platba, konečnýprijímateťje povinný bezodkladne,najneskÓr do 5 pracovných dní od
prevzatia informácie o zúčtovaní
rozdielu na účetPPA v súlade
od PPA, wátiť sumu nezúčtovaného
sčl. VIVI7 a18 zrnluvy. Vtakom prípadesa zároveň bez potreby uzatvoreniadodatku kzrnluve
nižýe výška schválenéhoNFP na sumu rovnú súčtuvyplatených refundácií a zúčtovanejzálohovej
platby.

29.

Ak oprávnený nárok konečnéhoprijímateťapri zúčtovanízálohovej platby prevyšuje poskytnutú
zálohovúplatbu, PPA postupujeobdobne,ako je uvedenévčl.V/18-l9 zmluvy. Vprípade, že súčet
zálohovej platbyje nižšíako NFP, PPA zrížiýšku schváleného
vyplatenýchrefundáciía zúčtovanej
pofreby
NFP na výškutohto súčfu
bez
uzatvoreniadodatkuk zrnluve.

30.

Vosobitne odÓvodnenýchprípadoch(napr. vzávislosti od počtuprijaýh ŽoP vaktuálnom čase
a alokácie zdrojov) móŽe PPA poŽiadaťorgán finančnéhoriadenia o výnimku zo SFR EPFRV,
kontroly na mieste sa doba
na vybavenieŽoP. Y prípadeuskutočnenia
ýkajúcu sa lehót starrovených
prijímateťovi
preplateniaoprávnenýchýdavkov konečnému
mÓžepredlžiťo 15 pracovnýchdní.

II. Refundácia
3l.

preplácajú
Pri systémerefundácie sa prostriedkyEPFRV a štátnehorozpočtuna spoluťrnancovanie
v pomere stanovenomna projekt na zák7adeskutočnevynaloženýchýdavkov zo stany konečného
je povinný rea|jzovaťvýdavky bezhotovostne najskór
prijímatel'a,tnt. Že konečnýprijÍmateť
z vlastrrýchzdrojov, a tie súmu pri jednotliých platbách refundovanév pomernejvýške.Výnimkou sú
vydavky vynaloŽenév hotovosti, ktoré sa ýkajú vlastnej práce do ýšky 30Yo zceny materiálu
zalaipenéhoa použitéhona oprávnenúinvestíciurealizovanúvlastnou prácou. ŽoP (refundácia) móže
predkladať2-laát ročne.
konečnýprijímateť

32.

Konečný prijímatel'sa zavázuje predložit'kompletnú ŽoP na predpísanomtlačive,zverejnenom
v tlačeneja elektronickej
alebo http://www.apa.sk,
na internetovejstránke http://www.land.eov.sk
verzii doporučenealebo osobnena adresuPPA uvedenúv hlavičkenrluvy. Používasa tlačivoaktuálne
ŽoP súprílohy,uvedenév Zoznamepríloh
v časepodávaniapríslušnejŽoP. Neoddelitel'nousúčasťou
alebo
kŽoP, ktoý je pre každéopatenie zverejnenýna internetovejsEánke http://www.land.gov.sk
dokladov sa zav?intje konečnýprijímateťpredložiť
http://www.apa.sk.Prílohy wátane účtovných
včitatelhej kópii. PPA si vybradzuje právo vodóvodnených prípadochpožaďovaťod konečného
prijímateťaoriginál dokladov potrebnýchpre spracovanieZoP. Uradne neoverenékópie všetlcých
prijímateťaa v prípadeúčtovných
príloh ŽoP musia súhlasiťs originálmi, ktorésúv drŽbekonečného
prijÍmatel'av zrnysle $
konečného
dokladov súriadne zannmenanéúčtovnýmzápisom v účtovnícwe
prijímateť
potwdí
česttom
vyhlásení,ktoréje
43112002
Z.
z.,
čo
konečný
v
10 ods' 1 zákona ě.
prípad,
Žop. Úetovnédoklad obsďrujúpodpisoý záaam osoby zodpovednejza účtovný
súčasťou
podpisovýzázlllatnosoby zodpovednejzazattětovanie
predpis(príp.košielkas predkontáciou),
účtovný

7

adátum zaúčtovania.
výšku NFP, oktoru konečnýprijímateťžiadavŽoP, zaoknihli nadol na celé
ewo. PoslednúŽoP, ktoru konečnýprijímateťpredkladá v rámci jednéhoprojektu, označíako
áverečnú platbu. Tie ŽoP, ktoré konečnýprijímateťpredkladá pred poslednou ŽoP, ozrračíako
priebežné
platby.
JJ.

prijímateťoviýdavky v schválenej výške
Po splnenívšetlcýchpodmienok preplatíPPA konečnému
najneskór do štvroch kalendárnvch mesiacov odo dňa doručeniakompletrej ŽoP' Y osobitne
odÓvodnenýchprípadoch(napr. vzávislosti od počtuprijatých ŽoP v aktuálnom časea alokácie
zdrojov) móže byt' táto lehota bez uzatvorenia dodatku k zm|uve prekročená na áklade
skupinovej výnimky pre dané opatrenie udelenej Ministerstvom pódohospodárstva a rozvoja
vidieka SR maximálne do roku 2013. Udelenie výnimky bude zverejnenéna internetovejstránke
http://www.apa.sk.
V prípadeuskutočneniakonnoly na mieste sa doba preplatenia oprávnených
prijímateťovi
rnýdavkovkonečnému
móžepredlžiťo 15 pracowých dní.

vÝupnwÉ

ču vt.

KIJRZY A l(rRzovÉ

RoZDIELY

Ak konečnýprijímateťuhádza oprávnenévýdavky spojenés realiáciou projektu v inej mene ako v
EUR' príslušnéúčtovnédoklady vystavené dodávateťom/áotoviteťomv cudzej mene sú PPA
preplácanév ávislosti od systémufinancovaniastanoveného
v čl.V. zrnluvy. Pri systémerefirndácie
konečnýprijímate|lpredkladá PPA príslušné
účtovné
doklady vystavenédodávateťom/áotoviteťom
v cudzej mene vyjadrenév EUR spolu so ŽoP (refirndácia). Pri systémeálohovej platby uhrádza
konečnýprijímateťoprávnenévýdavky spojenés realizáciou projektu zo zá|ohovej platby. Príslušné
v cudzej mene konečnýprijfinateťpredkladá
účtovné
doklady vystavenédodávateťom/zhotoviteťom
PPA na zúčtovaniev EUR spolu so ŽoP @Úětovanie zálohovej platby). PrÍpadnékurzové rozdiely
prijfinatel'aznášakonečný
vzniknutév dÓsledku prevodu z výdavkovéhoúčfuPPA na účetkonečného
prijímatel'.
2.

Pri použití výmenného kurzu pre pofreby prepočtu srrmy ýdavkov uhrádzaných konečným
prijímatelbmv cudzejmeneje potrebné
postupovať
v súlades $ 24 zákonač.43|12002Z. z.
V súlades vyššieuvedenýmsa konečnýoriiímatel'zavázuie postupovat'takto:
a) pri prevode peňažnýchprostriedkov v cudzej mene zo svojho účtuzriadenéhov EUR na účet
prijímateťaplatný
dodávateťďáotovite|]azriadenéhov cudzej mene pouáje kurz banky konečného
prijímateťa,
prípadu.
v deň odpísaniaprostriedkovz účtu
konečného
t. j. v deňuskutočnenia
účtovného
Týmto kurzom prepočítaný
na
EUR
uhradený
dodávatel]ovi/áotovitelbvi
zahrnie
do
ŽoP;
ýdavok
b) pri prevodepeňažnýchprostriedkovv cudzej mene zo svojho účtuzriadenéhov cudzej mene na účet
zriadenéhov cudzej menepoužijekurz Nfuodnej banky Slovenska plahý v deň
dodávateÍďzhotoviteťa
uskutočnenia účtovnéhoprípadu' Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR uhradený
dodávateťovi/áotoviteťovizahmie do ŽoP.

čl. vlr.
povrxxosTl KoI\tEčxÉHo
vŠEoBEcNÉ
PRIJÍMATEDA
l.

KonečnÝ priiímatel' sa zavázuie riadne a v stanovenom termíne zrea|izovať proiekt a po celú
dobu platnosti zmluw plnit' povinnosti z nei wplýv.aiúcea dodržiavat'leeislatívuES . všeobecne
ávázné právne prednisvSR a ustanoveniaplatnéhoUsmernenia.

z.

Konečnýprijímatefnesmie bvť v nútenejsprávea na majetok,ktorýje predmetomprojektu,nesmie
prebiehaťexekučnékonanie. Konečnýprijírnateťsa zaván\e tieto skutočnostipreukázaťpri každej
podanejŽoP formou čestného
vyhlásenia.

J.

Konečnýprijímate|i
sazaváz|ie zabezpečit'hospodárne.efektívnea účinné
wnak|adanie vereinÝch
prostriedkov v súladeso zákonomě.52312004Z. z.

L.
4.

Konečný prijímatel'sa zavázuje počascelej doby platnosti zrnluvy majetok nadobudnuý ďalebo
ztrodnotenýz prostiedkov NFP chránit' pred poškodením.stratou. odcudzením.zneužitímalebo
zmenšením.

5.

Ak je predmetom projeknr nadobudnutie ďalebo áodnotenie hnutelhého ďalebo nehnutelhého
majetku (dlhodobý hmohý majetok podťa $ 22 oďs. 2 písm. a) zákona č. 59512003Z. z. o dani
predpisov),konečnýprijímatelsa zavánle zabezpečit'poistenie tohto
z príjmovv ztení neskorších
maietku, minimálne proti krádeži a poškodeniu,resp. zričeniu,počaslehoý 5 rokov po podpise
preukážeplahou poistnou zrnluvou v časepredloženiaprvej ŽoP, ktorá súvisí
zrnluvy. Tútoskutočnosť
s prer{metompoistenia. V opačnomprípadeje PPA oprávnená NFP nevyplatiť.Nehnutel'nostisa
nepoisťujúproti krádeži.Proti poškodeniusa nemusiapoistiťcesty (wátane miestnychciest, lávok,
mostov),chodnflry,vodovody,kana|izácie,cyklotrasy,verejnéosvetlenie,autobusové
zastávý, verejné
priestranstváa pafky.

6.

Ak sa na spolufinancovanípredmetuprojektu podieťasubjekt,s ktorým nemá PPA uzatvorenúzrnluvu
o spolupráci, konečnýprijímateťje oprávnenýmajetok zaťůenýzá|ohtým právom v prospechPPA ako
prvého zá|ohtéhoveritel'a ďa|ej za|oŽiťvprospech tretej osoby ů na zákJade predchádzajúceho
písomného
súhlasuPPA. Zonlam subjektov,s ktorými má PPA uzatvorenúzrnluvu o spolupráci,je
zverejnenýna internetovejstárrke http://www.apa.sk.

7.

Ak sa na spolufinancovanípredmefuprojektu podiel'a subjekt, s ktorým má PPA uzatvorenúznluvu
o spolupráci, konečnýprijímatel'sa zaván,lje, žepredmetzálohu, na ktoý je niadené zá|ohtéprávo v
prospech banky alebo príslušnejfrrrančnejinštitucie,opátovne nezaťůi zá|ohtým právom v prospech
tretejosoby.

8.

Konečnýprijímateť
sa zaváz$e v súlades č|.72 ods. 1 nariadeniaRady (Es) č.|69812005zabezpečiť,
žespolufinancovanáinvestičnáoperácia sa bude wužívat'a nepreide podstatnouzmenou,ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnenezvýhodníalcýkol'vekpodnik
aleboverejnýsubjekt;
b) vyplýva buď zo aneny povahy vlastníctva poloŽky infraštrulrtúry,alebo ukončenia alebo
premiestneniavýrobnej činnosti.

9.

Konečný prijímateli sa zavázl$e rea|izovať informačné a nropagačné činnosti v súlade
s ustanoveniamibodu 2.2, 3 a4 prílohyč.VI . nariadeniaKomisie (Es) č. |974/2006,zverejnenejna
internetovejsÚánke http://www.apa.sk.

10.

Konečný prijímateťsa zaváanje vo všetlcýchdokumentoch, ktoré je na záil,Jadezrnluvy povinný
predkladaťPPA alebo inémuorgánu,

It .

Konečnýprijímateťsa zaváztle na zák|ade písomnejÚzvy poskytovaťPPA požadovanéinformácie
oprojekte ďalebo konečnomprijírrateťovi,dokladovaťPPA svoju činnosťaposkytovaťsúčinnosť
a dokumentáciuvďahujúcu sa k predmefuprojektu .

12.

Konečnýprijímateť
sazaváz$e v lehotedo troch pracovných dníod vzniku predmetnei skutočnosti
(s
preuMzatel'nÝm
doručením)informovat'PPA o:
nísomne
a) kaŽdej anene identifikačnýchúdajovkonečného
prijímatel'awátane právrrehonástupníctva"
b) správnom,súdnom,exekučnomalebo inom konaní,ktorésúvisís predmetomplnenia zrnluvy,
prijírnateťa
c) vstupe konečného
do nútenejsprávy.

13.

Konečný prijímateťsa zavěanjev lehote do pátnástich pracovnÝch dní od vzniku nredmetnei
skutočnosti písomne (s nreuMzatel'ným doručením) informovat' PPA o všetlcýchďalších
skutočnostiach,ktorémajúalebo móžumaťvplyv na riadne plnenie zrnluvy.

t4.

Konečnýprijímateťsa zaváz$e vylž[vaťvšetkyvhodnézásady neodporujúcepoctivémuobchodnému
styku k získaniu rabatov. zliav a nrovfuií. Následne sa zavlázuje uvedené dobropisy vykázať
v účtovníctve
av ŽoP. o všetkyuvedenédobropisybudeplatbaNFP miŽená.

15.

Konečnýprijímateťsa zavdanje,Že umožnívýkgn kontro|v zo stranv oprávnenÝch kontrolnÝch
predpisovEU apredpisov SR abude ako kontolovaný subjekt
zamestnancov v zrnysle príslušných
pri uýkone kontroly riadne plniť povinnosti,ktorému vyplývajúz uvedenýchpredpisov.Najmá je

povinný umoŽniť vykonanie kontoly použitia finančnéhoprÍspevku aprellkázať oprávnenosť
vynaloženýchýdavkov a dodržaniepor{mienokposlcytrrutiaNFP' KonečnýprijírrateÍsa zaváz\e
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim konÍolu podmienky na riadne
(napr. čl.37 nariadenia
a včasnévykonanie kontroly a poslrytnúťim bezodkladne potebnú súčinnosť
Rady (ES) ě. |29012005, nariadenieKomisie (Es) č. |97512006,zák. ě. 52312004Z. z., zÁk. č.
50212001
Z. z., zák. ě.27412:006
Z. z., zák. ě' 39lI993Z. z., zÁk.č.|011996Z. z').Kontola móžebyť
vykonávaná po celú dobu trvania závázkov zo zrnluvy.
16.

Prípadyásďru wššei moci (čl.47 nariadeniaKomisie (Es) č' |9.14/2006)sa konečnýprijírnateť
zavánje písomneoznámit'PPA spolu s príslušnýmidókazmi v lehotedo desiatich pracovnÝch dní
od dátumu,ku ktorémukonečnýprijímateťalebo nímpoverenáosobasúschopnítak urobiť.

17.

Konečnýprijímatel'sa zaváanjev lehote do toch pracovných dníod doručeniaupovedomeniao začat1
exelciciepísomneupozornit'exekútora.žepodÍaustanovenia
$ 8 ods. l0 zákonač.52312004Z.z.
v súvislostis ustanovenírn
$ 61 a) zÁkonač.233/|995Z. z. lnuteÍnýa nehnutelhýmajetokobstaraný
ďalebo ztrodnotenýz prostiedkov poskyttuých na základe znluvy nepodliehajúvýkonu roáodnutia
poďa osobitných predpisov s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA ďalebo
bankou/nebankorn.ým
subjektom,s kton.y'm
má PPA uzatvorenúzrnluw o spolupráci.

18.

KonečnÝpriiímatel'sa zavázuie vrátit' poskvtnutÝ nenávratnÝ finančnýoríspevokv orípade.ak
- konečnýprijímatel' nevyčerpalposlcytnutéfinančnéprostriedlcy EPFRV a spolufinancovania zo
štátnehorozpočtu,
. konečnémuprijímateťoúboli pos@uté finančnéprostriedky EPFRV a spolufinancovania zo
štátnehorozpočtuz titulu mylnej platby,
- konečnýprijírnateťporušil povinnosti stanovenév zrnluve (najmá porušeniefinančnejdisciplíny
a vznik neznovnalosti) , na zÁk|ade ktotých mu vyplýva povinnosť vrátiť poskytnuté finančné
prostriedky,
- konečnému
prijímateťovivdósledku zavedenia uročeného
účtuaposlgrtnutiaálohovej platby
vznikli na účte
ttroky.

19.

Konečnýprijímatel'sazavázlýe oznámit'PPA vrátenie finančnÝchprostriedkov azaslaťoznámenie
owátenÍ finančných prostriedkov do pátrástich pracovných dní odo dňa uskutočneniaúhrady
prostriedkov v súlade s výpisom z bankového účtu. Formulár oznámenia o wátení finančných
prostriedkov je zverejnený na internetovejsfrárrkehttp://www.apa.sk.PrÍlohouoznámenia o wáteď
finančnýchprostriedkovje výpis z bankovéhoúčfu.Finančnéprostiedky EPFRV a spolufinancovania
štátnehorozpočtu,ktoréje konečnýprijímateťpovinný vrátiť,sa zaoknihl'ujúnďlor na najbližšícent.

špncrrrcrÍ

Čr,.
vrrr.

PovII\NosTI

KoNEčNÉHo

PRIJÍMATEI]A

Konečný prijímateťsa zaváanje rea|iz-ovaťinvestície na územíSlovenska a v rámci územnei
pósobnostiMAS.
2.

Konečnýprijímateť
musímaťgc!@9j.p.opbnosti

MAS.

Všetlcy objekry podporenéz verejných zdrojov v rámci rea|izácie predmetu projektu musia bý
prístuoné
vereinosti.
4.

Konečnýprijírnateťsa zaván$e zachovať vlastnícke právo resp. inÝ právnv vzt'ah oprávňujúci
konečnéhoprijímateťavžívať predmet projektu s rn.ýnimkoušpecifichýchprípadov (napr. ýstavba
noých športoých ibrísk)' V prípadenákupu pozemkov pod stavbami,ktoých technickéáodnotenie
je predmetom projekru konečný prijímateťsa zavázllje preukázať vlasÍrícky vzťah kpozemkom
pozemku avprípade nákupu pozemkov
priprvej ŽoP, ktorá súvisísnadobudnutírnpríslušného
určených na výstavbu objekÍov, ktoré sú predmetom projektq konečný prijímateťsa zaván$e
preukázať vlastrrícky vďah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po nadobudnutíprávoplatnosti
kolaudačného
roáodnutia.

5.

Projektmusímaťneziskový charakter.
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6.

Realizácia projektu musí byt' v súlade so stratégiou príslušneiMAS. Zmeny v investičnejčasti
projektusúneprínustnés výnimkouprípadov,uvedenýchv čl.I. zrnluvy.
KonečnýprijÍmateťsazavánjepredložiťoriginálnuverziu@d@súčasne
s poslednou ŽoP na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke
http://www.land.gov.sk
alebo http://www.apa.sk.
Použije sa formulár monitorovacejsprávy pre to
opatrenieosi 3, ktorésa implementujeprostredníctvom
osi 4. Ak je predloženámonitorovaciaspráva
ju
nekompletná alebo konečný prijímateť nepredloží,PPA vyzve konečnéhoprijÍmateťa,aby
v stanovenejlehote odstránil identifikovanénedostatky.PPA je oprávnená pozastaviťvyplatenie
poslednejŽoP ůdo doby doručenia
kompletnejmonitorovacejsprávyresp.jej časti'

8,

Konečnýprijímateťsa zaviinlje zaregistrovat' podporenúaktivitu do Agentury pre rozvoj vidieka,
ktorá je hostiteťslcým
orgánom Národnej siete rozvoja vidieka, v lehote do 3 mesiacov od podania
poslednejŽoP.

9.

Konečnýprijímateť,
ktoý čerpalpodporuz opatreníosi 3 z PRV pred udelenímŠtamtuMAS, mÓže
predložiťŽoNFP na obdobnéčinnostiosi 3, ak súzahrnutév príslušnej
statégiiMAS, pričomnesmie
fondov, Kohéanehofondu
dóist' k duplicitnému íinancovaniu tej istej činnostizo štrrrktrrrálnych
aleboakéhokoťvek
inéhofinančného
nástrojaEÚ (čl'22 nariadeniaRady (ES) č.|29ol2oo5.čl.70 ods.
7 nariadeniaRady (Es) č.169812005,
č|.26 ods. 6 nariadeniaKomisie (Es) č.|97 512006).

10.

Konečnýprijímateťsa zavázýe spÍňaťpodmienky uvedenévo Výzve na predkladanieŽoNFP č.
01/PRV/MAS 07.

ll.

Konečnýprijímateť
sa zaváalje predchádzať
vaniku nezrovnalosti(čl.2 nariadenia(Es) č.1083/2006)
a v prípadeich vzrriku prijaťbezodkladnenápravnéopatrenia.

čr,.x.

PovINNosTI KoNEčNÉrropnr"rÍMATEI]A
vočI pnÍsr-uŠnuMAs
Konečnýprijímateťsa zaváafie po schválení ŽoP na PPA predložiťna MAS kópiu Vvh|ásenia
o overenÍpreukazujúcu
\.ýškuEPFRV a štátnehorozpočtu,ktorébudúpoukázanéna účetkonečného
prijímateťqbez zbyočnéhoodkladupo jeho obdrŽaníz PPA.
2,

Konečnýprijímateť
monitorovacejsprávy na PPA predložiťkópiu
sa zav'ťianje
súčasne
s predložením
monitorovacei spráw proiektu aj príslušnejMAS, a to v súlades Plánom monitoringu,ktoý je
stanovenýv stratégiiMAS. Konečnýprijímateťsa zavIizttje predloŽiťna požiadaniepríslušnejMAS
dodatočné
monitorovacieúdaje o projekte ďalebo konečnomprijímateťovi,o ktoré MAS požiada
v súlades Plánom monitoringustanovenýmv stratégiiMAS.

3.

Konečnýprijímateťsa zaváanjev prípadezrnien podliehajúcích
schváleniuPPA, predložiťpísomnú
žiadosťo schválenietakeito zmeny naiskór príslušneiMAS a následnes kladným stanoviskom
poštoualebo osobnena adresuPPA uvedenúv hlavičkezrrrluvy.Ak
MAS zaslaťžiadosťdoporučenou
MAS zanikne, konečnýprijímateťpredkladá písomnúžiadosťo schváleniezneny priamo na PPA.
Konečnýprijímateťsa zaváanjeo každejanene schválenejPPA príp. o kďdom dodatkuk zrnluve
MAS spÓsobom'dohodnuýms príslušnou
MAS.
informovaťpríslušnú

4.

Konečnýprijímatefsa zavázuje umožniťMonitorovaciemuýboru MAS ako kontrolnémuorgánu
MAS vvkonanie kontrolv realizácie proiektu v rámci stratégie.PPA prehodnotíďalšípostup voči
prijímateťa
prijímateťovi
konečnému
v prípade'ak MAS zistíporušeniezrnluvy zo stranykonečného
a písomneo tom upovedomíPPA.
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čr-.
x.

..'.

ÚčrovNÍcTvoA ucHovÁvnr.up
Účrovxn"lDoKUMENrÁcm
jednotkoupodťazákonač.43112002
KonečnýprijÍmateť,
ktoý je účtovnou
Z. z. o účtovníctve
v znení
predpisovsa zaviinlje v rámci svojho účtovníctva
neskorších
účtovať
o skutočnostiach'
ýkajúcich sa
projektuv
a) analýickej evidencii a na analyiclcých účtochv členenípodťajednotliých projektov,ak účtuje
v sústavepodvojného
účtovníctva,
predpisov
b) účtovných
knihách podťa$ |5 zÁkonač.43|/2002Z. z. o účtovníctve
v meníneskorších
so slovným a číselnýmoznačenímdrůu poskytnutej podpory v účtovnýchzápisoch, ak účtuje
v sústavej ednoduchého
účtovníctva.
2.

jednotkoupodťazákona č.43|/2002Z. z' o účtovníctve
Konečnýprijímateť,
ktoý nie je účtovnou
v
podpory podťanariadeniaRady (Es) č. 73/2009,sa
zneníneskoršíchpredpisov,olcem prijímateťa
zzváz$e viesť evidenciu majetku, závázkov, príjmov a ýdavkov v zrnysle $ 2 ods. 4 zÁkonač.
43|12002Z. z. o účtovníctve
v zrení neskoršíchpredpisov,ýkajúcich sa pos$rtnutej podpory v
podťa$ 15 zákona ě. 43|/2002Z. z. o
účtovných
knihách pouŽívanýchv jednoduchomúčtovníctve
predpisovso slovnýma číselným
účtovníctve
v nten7neskorších
druhuposkytnutejpodpory
omačením
pri zápisoch vnich, pričomna vedenietejto evidencie,preukazovaniezápisov a spÓsob oceňovania
majetkuazávázkoy sa primeranepoužijúustanoveniazákonač.431.12002
Z. z. o účtovníctve
v nteni
predpisovo účtovných
neskorších
ápisoch, účtovnej
dokumentáciia spósobeoceňovania.
KonečnýprijÍmateť
sa zaváz$e uchovávat'a ochraňovat'účtovnú
dokumentáciupodťaodsekul,
evidenciupodťaodseku2 anú dokumentáciuýkajúcusa projektuv súladeso zákonomč.43|/2002z.
predpisov.
z. o účtovníctve
v zrreníneskorších

4.

Na účely certifrkačného
overovania je konečný prijímateťpovinný na poŽiadanie predložiť
certifikačnému
zántamy alebo evidenciupodťaodseku2 v písomnejforme
orgánunímurčené
účtovné
zátzrtamyalebo evidenciu
a v technickej forme, ak konečnýprijímateli alebo partner vedú účtovné
podťaodseku2 v technickejformepodťa$ 31 ods. 2 písm.b) zákonač,.43|12002Z. z. o účtovníctve
v
predpisov.Tútopovinnosťmá konečnýprijímateť
po dobu,po ktoruje povinný viesť
zreníneskorších
a uchovávaťúčtovnú
dokumentáciu,evidenciualeboinúdokumentáciupodťač|'XJ3zrnluvy.

VYHLÁSENIA

čr,.xr.

ZMLIIVITÝCH STRÁN

Konečný prijÍmateťvyhlasuje, že predmet projektu nebol a nie je predmetomžiadnehoiného
financovaniďspolufinancovaniazo štrukrurálnychfondov, Kohézrrehofondu alebo akéhokol'vekiného
finančnéhonástroja EÚ anebol ani predmetom financovaniďspolufinancovaniazrozpočfu EÚ
programoých obdobiach(čl.22 nariaďeniaRady (ES) č.1290/2005,čl.70 ods. 7
v predchádzajúcich
nariadeniaRady (ES) č.|698/2005,č|.26 ods.6 nariadeniaKomisie (Es) č.|975/2006).
2.

Konečnýprijímateť
vyhlasuje,Že v súvislostis realizácioupredmetuprojektupodťazrnluvy,poskytne
Ministerstvu pódohospodárstvaarozvoja vidieka SR alebo ním poverenejprávnickej osobe, ktorá
zabezpeěuje propagáciua publicitu o EPFRV a PRV, údajea informácie v rozsahu čl. XII. ods. l
mrluvy, potrebné pre štatistickévyhodnotenie údajov (zber, ana|ýza a spracovanie údajov
prostredníctvom
rózrrych štatisticlcých
metód), publikácie, brohry, ýskumné účelya pod. a umožrí
predmetuprojektu.
vykonaťfotodokumentáciu
realizovaného
prijímatefa,uvedenýv zrnluvena poukázanieNFP, je
Konečnýprijímatefvyhlasuje,žeúčet
konečného
prijímateťa,
identiclcýs účtomkonečného
ktoý je uvedenýv zrnluve o úveres bankou/nebankovým
subjektom,lrÍoráposkytla úver na spolufinancovaniepredmetuprojektu.Toto vyhlásenie platí iba
v prípadochuzaworenejzrrrluvy o spolupráci medzi PPA a bankorr/nebankovým
subjektom,ak zrnluva
NFP pri súčasnom
dodržaní
ustanoveniačl.IV.
o úverebola uzatvorenáskÓr ako zmluva o poslcytnutí
ods. I znluw.

t2

4.

Konečný prijímateťvyhlasuje, že udel'uje PPA súhlas na poslqytnutieinforrrácií, súvisiacich
s realizáciou zrnluvy banke/nebankovému
predmetu
subjektu,ktorá poskytla úverna spoluťrnancovanie
projektu. Toto vyhlásenie platí iba v prípadoch uzatvorenej arrluvy o spolupráci medzi PPA
a bankoďnebankovým subjektom.

5.

Konečnýprijímateťvyhlasuje,že všetkyúkony spojenés realizáciou projektu, ktorévykonal pred
podpisomzrnluvy,súv súlades podanouŽoNFP.

6.

PPA vyhlasuje, žekonečnýprijímateťje oprávnený sprístupniťbanke/nebankovému
subjektuznluyu
o poslrytrrutíNFP wátane dodatkov k nej a zrnluvu o zriadení zálrožího práva uzatvorenúmedzi
konečnýmprijímateťoma PPA, ktorej predmetom bude majetok identiclcý s majetkom za|oženým
v súvislosti s realiáciou projektu a poskytnuým úverom v prospech banky/nebankovéhosubjektu.
Toto vyhlásenie platí iba v prípadoch uzatvorenej zrnluvy o spolupráci medzi PPA
a bankorr/nebankovýmsubjektom.

7.

Konečnýprijímateťvyhlasuje, Že idaje a dokumenty,ktorésúobsahom spisu projektu, súpovaŽované
za obchodnétaiomstvo v zrrysle $ 17 obchodnéhozákonnfta.PPA je oprávnenáposkyftrúť
ich iba
Ministerstvu pÓdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR" orgánomEÚ a príslušnýmkonnolným orgánoma
zaváz$e sa ich chrániťpred zneužitím.

čr,.xrr.

všEoBEcNÉusr,c'NovENIA
Konečnýprijímateťpodpísanímzrrluvy udel'ujePPA vzrnysle zákonaě.428/2002 Z' z' o ochrane
osobných údajov v nrcnl neskoršíchpredpisov súhlas so zvereinením ieho osobnÝch údaiov,
vyplývajúcich zobsahu zrnluvy vrozsahu (bod 2.1. prílohy č. VI nariadenia Komisie (ES) č.
|97412006,nariadenieRady ES č.1290D005,nariadenieKomisie (ES) č.25912008):
a) meno a priezvisko/obchodné
meno/názov,IČo,
b) adresďsídlo'wátanePSČ,
c) os/opatrenie/podopatrenie,
d) názov projektu,
e) ýška schválenéhoNFP a vyplatenéhoNFP, súčetvšetlcýchfinančnýchprostiedkov vyplatených
prijímatelbvi v príslušnomfinančnomroku v mene' v ktorej boli ťrnančné
prostriedky
PPA konečnému
vyplatené,
f) miesto realrizácieprojektu v súlades čl.I. zrnluvy.
Konečnýprijímateťsúčasne
berie na vedomie,Že uvedené údajemóžu bý spracov9népríslušnými
audítorslcýmia kontolnými orgánmi BÚ a SR na účelyochrany finančnýchzáujmov EÚ. osobnéúdaje
prijírnateťa
konečného
sa poslqrtujú
v súlades požiadavkamismenrice95/46/Es.
2.

KonečnýprijírnateťpodpísaníÍn
zmluvy udel'ujePPA vzmysle zákona ě.428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v zrení neskoršíchpredpisov súhlas na spracovanie ieho osobnÝch údaiov
uvedenýchv ŽoNFP a v zrnluve.
Konečnýprijímateťpodpísarrím
arrluvy udeťujev zrnysle zákona č.428/2002Z. z. o ocbraneosobných
údajov v zrreníneskoršíchpredpisov súhlas s poskytovaním a sprístupňovanímieho osobných
údaiovuvedenýchv zrrrluvev rozsďru čl.xII. ods. 1 zrnluvy subjektom,ktoréna zák|adepísomného
povereniaMinisterstva p6dohospodárstvaarozvoja vidieka SR zabezpečujú
propagáciuapublicitu
o EPFRV a PRV za účelom
spracovnniaa štatistického
vyhodnocovaniaúdajov'

4.

prijímateťovi
Všetkakorešpondencia,
adresovanákonečnému
na adresuuvedenúv zrnluve,sa povaŽuje
za doručenú:
a) dňom prevzatiapísomnosti,
b) dňomodmietnutiaprevzatiapísomnosti,
c) uplynutím3 dníod uloženiapísomnostina pošte.

5.

V súlade s ustanovením $ 8 ods. 10 druhej vety zákona č,.523/2004 Z. z. ýkonu rozhodnutia
nepodlieha hnutelný majetok a nehnutel'n.'ý
majetok obstaranýz prostriedkov poskyuruých zo štátneho
rozpočtu a z rozpočtuEurópskej únie' s výnimkou ýkonu rozhodnutia realizovanéhoPPA ďalebo
bankou/nebankoým subjektom,s kton.immá PPA uzatvorenúzrrrluvuo spolupráci.
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6.

V súlades ustanovením$ 8 ods' l0 prvej veý zákona č. 523l2oo4Z. z. finančné
prostriedky'
poslcyhrutézo štátnehorozpočtuazroryočtu Ewópskej únie vedenévbanke na dotačnomúčte
konečnéhoprijÍmateťanepodliehajúýkonu roďtodnutia podťa osobitných predpisov (platí pre
zálohovúplatbu).

čl.xrrr.

UKoNČENIE ZMLIIVY
Závázky zo zmluvy zanikajúpo uplynutípiatich rokov od vydania rozhodnutiapodl'a s 37 áIc č.
s28l2008 Z. z. v zneníneskorších
predpisov(č|.72 ods. 1 nariadeniaRady (ES) č. 1698/2005)
s u.inimkou prípaduuvedenéhov ě|. XIIU2 zrnluvy a čl.XIIV8 znluvy .
2.

J.

Ak konečnýprijímateť
nepodážiadnuŽoP v lehotedo troch rokov od podpísaniazrrrluvy,záviizkyzo
zrrrluvy ngkajn po uplynutítroch rokov od podpísaniazrrrluvy.Ak konečnÝpriiímatel' nepodá
poslednúZoP v lehote do toch rokov od podpísaniazmluvy, závázok PPA na vyplatenie čiastky
poslednejŽoP zankápo uplynutítroch rokov od podpísania
zodpovedajúcej
zrrrluvy.
K ukončeniuzmluvv pred uplynutímdobv trvania závázkov zo zmluw móžedóisť:
a) písomnoudohodouznrluvnýchstán; dohodazo stranyPPA je mohtá iba ak súvzájomnéfinančné
záviizky nnluvných stán vysporiadané,prípadneZo stranyPPA nebol finančnýpríspevokvyplatený;
b) odstupením
od zrnluvyjednouzo znluvných strán v zrnysleustanovenia$ 344 anasl. obchodného
zákonníka.

4.

odstupenieod zrrrluvyje účinné
ďiom preukázateťného
doručeniaoanámeniao odstupeníod znluvy
druhejzrnluvnejstrane.odstupenieod zrnluvyje spojenés povinnosťoukonečného
prijÍmateliawátiť
PPA celý vyplatenýNFP wátane penále.Ustanoveniaobchodnéhozákonníkao náhradeškodytýmto
nie súdotknuté.

5.

Za porušeniezmluvv podstatnÝmspósobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zrnluvy: čl. IU|; čl.IV/5; č|.Yl2,22,28; čl.
YIa |,2,5,6,7,8,9,
10,l I,I2,I3,|4,|5,16,|7,I81'
čl.Vil; čl.IX; čl.X;
b) ak sa po uzatvorenízrnluvy preukáže,žebo|a uzatvorená na zák|adenepravdivých, nesprávnych
aleboneúp|ných
prijÍmateťa;
údajov,predložených
PPA zo stranykonečného
c) ak právoplatnýrozsudoksúdu,opodstatlrená
sťažnosť
alebozisteniekontro|ného
orgánuprellkáže,že
v procese hodnoteniaa výberu projektov došlo k spáchaniu trestrrejčinnostialebo ovplyvňovaniu
hodnotiteťovalebo porušenhlzásaďkonfliktu záujmov,
d) ak konečnýprijímateťporušízrnluvu o úveres bankou/nebankovýmsubjektoma toto porušeniemá
za následokstanoveniepredčasnej
splatnostipohťadávkybanky/nebankového
subjektuvočikonečnému
prijÍmateliovizo zrnluvy o úvere.Toto platí iba v prípadochuzatvorenejzrrrluvyo spolupráci medzi
PPA a bankoďnebankovým subjektom'

6.

KonečnýprijÍmateť
berie na vedomie,že každéporušeniezrrrluvyzo strany konečného
prijímateťa
PPA povaŽujeza porušeniefinančneidisciplíny v zmysle zákona č. 523/2004Z. z. am6Že maťza
následokpríslušné
sankcie(ukončenie
zrnluvy' wátenie vyplateného
NFP wátanepenále,posudzovanie
vzrriknutejnezrovnalosti,posudzovanietrestrroprávnej
zodpovednosti).
Zmluvnéstranyv súvislostiso zrrrluvounebudúaplikovaťustanovenie$ 374 obchodnéhozákonníka
o okolnostiachvylučujúcichzodpovednosť.PPA nebude požadovaťčiastočné
alebo úplnéwátenie
príspevkuiba v prípadevyššejmoci alebo mimoriadnychokolností(čI.47
vyplatenéhofinarrčného
nariadeniaKomisie (ES) č' |97412006).

8.

priiímatelh do
Zmluvnéstany sa dohodli,žezávázkv zo zm|uvv zanikaiú dňom vstupu konečného
likvidácie. ako ai dňom whlásenia konkurzu na majetok konečného
prijímateťa,ak k vstupu
prijímateťado likvidácie a k vyhláseniu konkurzu došlov obdobído uplynutia štyroch
konečného
rokov od podpísaniazrnluvy. V tomto prípadesa konečnýprijímateťzavilizl,\evrátiť PPA finančné
prostiedky poslgrtnuténa základe zmluvy v lehote do 3 kalendárnych dní od vstupu konečného
prijÍmateťa
do likvidácie alebo do 3 kalendárnychdní od vyhlásenia konkurzu.V opačnomprípade
vmiká PPA pohťadávkav sumevyplateného
penálea PPA je oprávnená uplatniťju
NFP a prípadného
v konkurznomkonaní.

l4

čr,.
xrv.

zÁvnnnčmÉUsTANovEl[IA
l.

p|atnost'a účinnost'dňom
podpisuobomazrnluvnýmistranarni.
Zm|uvanadobúda

2.

Zmluw je možnémeniť alebo dopÍňaťlen na zÁk|adevájomnej dohody zrnluvných strán formou
písomnéhododatkuk 'mluve, podpísaného
zrnluvnými stranami.PPA nebude akceptovaťtakémeny
v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť bodové ohodnotenieprojektu. Na uzatvorenie
dodatku k zm|uveneexistujeprávny nárok žiadnejzo zm|uvnýchstrán.

3.

Práva a povinnosti vypýajúce zo zrnluvy prechádzajíaj na právnych nástupcovznluvných strán.

4.

Zmluvné stany sa dohodli, že zrnluvný vzťah za|ožený "mluvou sa bude riadiť príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka za predpokladl, Že nariadenia orgánov @U) neobsahujú
špeciá|nuúpravu'

5.

Zm|wa je vyhotovenáv dvoch vyhotoveniach,po jednom pre každúzrnluvnústranu.

6.

Neoddelitel'nousúčasťou
zrnluvy je príloha č. l k zrnluve - oprávnenéýdavky na predmet rca|:.z;ácie
projektu tabulka č.14 a tabul'kač.23.
schváleného

7.

Zmluvné stany vyhlazujú ze mluvu neuzatvorili vtiesni aza nápafue neýhodných porlmienok.
jeho obsahu porozumeli, a že tento
Ďaei vytrtasujú,
že si text zrnluvy riadne a dósledne prečítali,
vyjadruje ich slobodnú aváhu vÓl'u prostu alcýchkol'vek omylov, čo potwdzujú svojimi
podpismi.
vlastnoručnými

8.

osoby podpisujúcezrrrluvuvyhlasujú,žesúoprávnenékonaťv mene zrnluvných strárr.

26 -11-2010
ZaPPA dňa

Ing.Vadim Haraj.
Pidohospodárska

prijímateťa
Zakonečného
an^
?.?.:,!!:.?.
? /c

lny riaditeť
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?,'/-a,,-;.7
Vvoiřa MAS

Tabu|'kač 14 d)

Kontroloval:

vÝonvxY PRoJEKTU
oPRÁVNENÉ

NIeno

)átum:
)odpis:

prípade,Že bola

|enbiele bunky
Žiaoatet'vypiĎa

2010

Rozpis oprávnen!ch q/davkov

(v EUR na 2 desatjnémiesta)

!
korekciaelektronicky!!

Jed. cena

MnoŽ.

Celkom v EUR

)rístavbaa rekonštrukcia
domu smutkuV Ma|ej|\ilači

0,00

jo-o.l Htavnábudovas prÍstreŠkom

0,00

í.sťÝrťrok

2.stvÍt'rok

3.sWrtrok

4,stvrtrok

Kontrola Pre
konečného
prijímatěl'aprekladatel'a
prqektu

Spolu

Korckcia
MAS
(vyplfta
fespPPA)

Suma po korekci
v EUR

0,0(

0,0(
0,0(

0,0(

10 139.77

1,00

10't39,77

10 139.77

'to 139,77

0,00

Práca a dodávky HSV

9 379,49

1,00

9 379,49

9 379,49

I379,49

0,00

)ráca a dodávky PSV

4 743.53

1,00

4743,53

4 743.53

4 743,5:

0,00

)ráce a dodáVky M

10't39,7i
9 379.4Í
4 743,5i

oVP)
VypiĚa PPA (vyhodnocovateť
Kontroloval i

Ba|áŽiová

Meno:

Alena

Dátum:

t2 112010

.íu"a'4.--/

)od ois:

)ec "Korekcia"wplRa MAS v p

koreKcra

bola

2011

/:ÍdavkyprojeKu V EUR (na 2 des miesta)
í.stvďrok
í.oprávnenéVÝdavkyspoIu

30 369.78

2'stVďrok

3'stvrťrok
0,0(

0,0(

4.stvÍtrok
0,0(

Rok upr30 369,7t
0,0(

0,0(
30 369,78

}.ce|kovéVÝdavkyspoIu (1+2)

0,00

0,0(

0,0(

0,0[

30 369,78

30 369.7r

201',l

iozpis oprávnenÝch vÝdavkov

Jed, cena

MnoŽ.

Celkom v EUR

í.stvrt'rok

2.stvrt'Ťok

3.stvďrok

4.stvrt'rok

KontÍo]apre
konečného
Korekcia
prijímateťa. (vypiíŤa
MAs
respPPA)
prektadaté|h
projékltl

Spolu

)rístavba a rekonštrukciadomu smutku v Ma|ej Mači

0,00

0,0(

;o-01 H|aVnábudovas pÍístreškom

0,0c

0,0(

)ráca a dodávky HSV

117,20

100

117,20

117,20

)ráca a dodáVkyPsV

17066'8í

1, 0 0

17066,81

17 066 81

)ráce a dodáVky |V]

2 572,33

1,00

2 572,3i

2 572,33

)ráca a dodávky HSV

7 696.22

)ráca a dodáVky PSV

517.22
2 400,00

1, 0 0
'1.00
1, 0 0

7 696,21
517,22
2 400,0(
0,0(

'117,20

7 696,22
517 22
2 400,00

0,0(
0,00

17066,81

0,00

2 572,33

000

117,21
í7 066'81
2 572.3?
0,0(

7 696,22

0.00

517,22

0,00

2 400,0(

0,00

0,0(

v EUR

0,0(

0,00

0,0(

okoliadomusm tkU
a revitaIizácia
so-o2 Rekonš1rukcia

/ypracovanie PD - Pristavba a rekonštrukciadomu
imÚtku V Ma|ej Mači

0.0(

30 369,7{

yÍdavkyspoIu
z.NeopÍávnené

(\' EUR na 2 desátinémiesta)

Korekcia

Rok spolu

7 696,2i
517,21
2 400.0(
0,0(

