
ZMLUVA O POSKYTNUTí NENÁVRAT;'IIÉHO FI~ANCNÉHO PRíSPEVKU
C. PR02716

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) c. 129012005v platnom znení, nariadením Rady (ES) c. 1698/2005
v platnom znení, nariadením Komisie (ES) c. 1974/2006 v platnom znení, nariadením Komisie (EÚ) c. 65/20 II

v platnom znení, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013. Systémom financného riadenia Európskeho
polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a

podla ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka C.513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov,
ustanovenia § 20 ods. 2 zákona C.523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova podl'a ustanovení §§ 35 a 38 zákona C.528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolocenstva v zneni neskorších predpisov

(dalej len .,zmluva")

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovatel' podpory: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovicova 12,81526 Bratislava 1
ICO: 30 794 323
štatutárny orgán: MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditel' zastúpený

Ing. Lubomírom Partikom, výkonným riaditelom
rozpoctová organizácia zriadená zákonom c. 473/1003 Z. z. v znení
neskorších predpisov s pôsobnostou podla zákona c. 543/2007 Z. z.

(dalej len .,PPA")

Konecný prijímatel': Obec Nižný Krucov
sídlo: 093 Ol Nižný Krucov 48
ICO: OO332 615
štatutárny orgán: Mgr. Vladimíra Hermanovská - starosta
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail:057/44220 02,0918/461966

niznykrucov@gmail.com

(dalej len" konecný prijímatel"')

Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného financného
príspevku (d'alej len "ŽoNFP") vydaného podl'a zákona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spolocenstva v znení neskorších predpisov slobodne, vážne, bez skutkového alebo
právneho omylu, bez nátlaku a nie v casovej tiesni dohodli na uzavretí tejto zmluvy:



CL. l.
PREDMETZMLUVY

l. Predmetom zmluvy je úprava zmluvn)'ch podmienok. práva povinností zmluvných strán pri poskytnutí
nenávratného financného príspevku (dalej len .,NFP") zo strany PPA konecnému prijímatel'oví za úcelom
spolufinancovania skutocne vynaloženych oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu
v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (dalej len "PRV"):
Os~: 3

Opatreníe c.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322
Cislo výzvy: 2015/PRV/37
Kód projektu: 340PR1502716
Názov projektu: Zv)'šenie bezpecnosti a prevencie proti vundalizmu na verejných

priestoroch pre obec Nižný Krucov
Miesto reulizácie projektu: Nižný Krucov, okres Vranov nad Topl'ou

2. Predmetom projektu je:

2.1. 06staranie/ modernizácia hnutel'ných vecí konecným prijímatel'om u iné oprávnené cinnosti
v rozsahu tabul'ky c. 1ako prílohy k ŽoNFP -Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha
C.I neoddelitel'nú súcast' zmluvy.

CL. 11.
TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

l. Konecný prijímate!' sa zaväzuje podat jednu (prvú a zároven poslednú) žiadost o platbu (d'alej len "ŽoP")
najneskôr do 15.10.2015. Konecný prijímatel sa zaväzuje riadne ukoncit realizáciu predmetu projektu.
Za dejí ukoncenia realizácie predmetu projektu sa pre úcely zmluvy považuje den podania ŽoP. Ak táto
zmluva nadobudne úcinnost po dátume 22.09.2015, konecný prijímatel je povinný podat' ŽoP najneskôr
do 30.10.2015.

2. Termín realizácie predmetu projektu podla cl. Il/l zmluvy j,ekonecný a nie je možné ho meniL

CL. III.
VÝŠKA NFP

l. PPA sa zaväzuje poskytnút' konecnému prijímatel'ovi NFP maximálne v sume: 79246.00 EUR
(slovom: sedemdesiatdevät'tisícdvestoštvridsat'šest' eur). co predstavuje 100% z celkových
oprávnených v)'davkov na realizáciu predmetu projektu.

2. NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:
a) prostriedkov EPFRV v sume 59 434,50 EUR, "..torápredstavuje 75% z celkových oprávnených
výdavkov,

b) prostriedkov štátneho rozpoctu v sume 19 811,50 EUR, ktorá predstavuje 25% z celkových
oprávnených výdavkov.

3. Maximálna výška podpory na jeden projekt je min. 10000 EUR a max. 200 000 EUR.

4. Za oprávnené výdavky na realizáciu predmetu projektu sú považované výdavky po poslednej
korekcii, vykonanej pracovníkom PPA, uvedené v ŽoNFP - tabul'ka c. l, ktorá tvori ako prfloha
neoddelitel'nú súcast' zmluvy. Oprávnené výdavky môžu vzniknú!' najskôr dnom vyhlásenia výzvy
c. 20t5/PRV/37. Za oprávnené výdavky sa v žiadnom prípade nebudú považovat' výdavky, ktoré:
a) sú v Prírucke pre žiadatel'a o poskytnutie nenávratného financného príspevku z PRV (d'alej len
"Prírucka"), platnej v case uzavretia výzvy, pri opatrení 3.4.2. uvedené ako neoprávnené výdavky,
b) sú v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 45 zákona c. 528/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisova podl'a Prírucky.
V)'ška výdavkov spojených s obstarávaním podl'a zákona o verejnom obstarávaní, výdavkov
spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania
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a výdavkov spojených s externým manažmentom projektov nesmie presiahnut' 8% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.

5. Podmienkou poskytnutia NFP je dodržanie ustanoveni zmluvy konecným prijímatel'om.

6. Konecná výška NFP, ktorý bude vyplatený konecnému prijímatelovi, sa urcí na základe skutocne
vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov na realizáciu predmetu projektu.
Výdavky musia byt vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a úcelnosti. Celková
výška NFP uvedená v cl. IIIII zmluvy nesmie byt prekrocená a nesmie sa dodatocne zvyšovat fornlou
dodatku k zmluve. V prípade navýšenia skutocne vynaložených výdavkov súvisiacich s predmetom
projektuoprotiv)'škeschválenéhoNFPuvedenéhovcl. liU] zmluvy,znášatakétoprekrocenievýdavkov
výlucne konecný prijímatel na vlastné náklady.

7. Ak skutocne vynaložené oprávnené výdavky na realizáciu predmetu projektu pojeho ukoncení sú niŽŠie
ako ciastka uvedená v prílohe c. I zmluvy (tabul'ka c. l), PPA je oprávnená bez uzatvorenia dodatku
k zmluve znížit vyplácaný NFP o rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou v Cl. III. ods. I
zmluvy a výškou NFP vypocítaného zo skutocne vynaložených oprávnených výdavkov.

8. Z1a'dostio podporu, ŽoP a iné vyhlásenia sa zamietnu, ak konecný prijímatel alepojeho zástupca zabráni
vykonaniu kontroly. Akákolvek ciastka, ktorá už bola na uvedenú operáciu vyplatená sa vráti (cl. 4 ods.
6 nariadenia Komisie (EÚ) c. 65/20] l).

9. PPA neuskutocní žiadnu platbu ani neuzatvorí dodatok k zmluve v prospech konecného prijímatela, ak
sa zistí, že umelo vytvoril podmienky požadované na posk)'tnutie platby a tak získal výhodu, ktorá nie je
v súlade s cielmi režimu podpory (cl. 4 ods. 8 nariadenia Komisie (EÚ) c. 65/2011).

10. Ak sa zistí, že konecný prijímatel úmyselne vyhlásil nepravdivé skutocnosti, konkrétny projekt sa vylúci
z poskytovania podpory z fondu EPFRV (Európsky pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a všetky
prostriedky vyplatené na úcely konkrétneho projektu sa vrátia. Okrem toho sa konecný prijímatel vylúci
z poskytovania podpory v rámci príslušného opatrenia pre príslušný kalendárny rok zistenia a na
nasledujúci kalendárny rok (cl. 30 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) c. 65/2011).

ll. Ak dôjde k neoprávnenej platbe, konecný prijímatel vráti predmetnú sumu s úrokmi. Úroky sa vypocítajú
za obdobie, ktoré uplynie medzi tým. kým sa konecnému prijímatelovi oznámi povinnost vrátenia
a skutocným vrátením alebo odpoctom sumy, k'torása má vyplatit (cl. 5 ods. l a 2 nariadenia Komisie
(EÚ) C.65/20 II ).

12. Ak PPA v rámci spracovávania ŽoP zistí, že z dôvodov na strane konecného prijímatela nie je možné
platbu vyplatit v sume uvedenej v cl. IIlII zmluvy. je oprávnená krátit platbu bez uzavretia dodatku
k zmluve.

13. PPA preskúma ŽoP, ktorú prijala od konecného prijímate!'a, a urcí sumy podpory, na ktoré má konecný
prijímate!' nárok. PPA urcí:
a) sumu, ktorá sa má V)'platifkonecnému prijimatelovi výlucne na základe ZoP,
b) sumu, ktorá sa má vyplatit konecnému prijímatelovi po preskúmaní oprávnenosti ŽoP.
Ak suma urcená podla písmena a) prevýši sumu urcenú podla písmena b) o viac ako 3%, suma urcená
podl'a písmena b) sa zníži. Toto zníženie sa rovná rozdielu medzi t)'tllito dvoma sumami (cL 30 ods. I
nariadenia Komisie (EÚ) c. 65/2011).

14. Vysporiadanie financných vztahov sa rieši podla ustanovení § 42 zákona c. 528/2008 Z. z. v zneni
neskorších predpisov.

CL. IV.
ÚCET KONECNÉHO PRIJÍMATELA

l. PPA zabezpecí poskytnutie NFP konecnému prijímatelovi bezhotovostne na konecným prijímatelom
stanovený bežný úcet pre prostriedk)' EPFRV a spoluftnancovania zo štátneho rozpoctu, vedený v EUR
v komercnej banke. Prostriedky EPFRV a spolufinancovania zo štátneho rozpoctu sa realizujú
prostredníctvom rozpoctu.
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Banka: Tatra banka. a.s.

Císlo úctu vo formáte IBAN: SK09 11000000002622019370

2. Konecný prijímatel sa zaväzuje udržiavat úcet uvedený v cl. IVil zmluvy otvorený až do do": ""-e-~
financného vysporiadania projektu.

3. Konecný prijímatel je oprávnen)' v prípade využitia systému refundácie realizovat úhrady oprá\ncn~.:h
výdavkov aj z iných rozpoctových úctov otvorených konecným prijímatelom pri dodržaní podmie" ...:
existencie jedného úctu na prijem prostriedkov NFP. V prípade úhrad v inej mene ako v EUR, môže byt"
tento úcet/úcty veden)'/é v cudzej mene.

4. V prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na úcte/úctoch prijmom konecného
prijímatela. V prípade využitia systému zálohovej platby musí byt úcet konecného prijímate/'a uveden)
v cl. IVil zmluvy neúrocený.

CL. V.
PLA TBY KONECNÉMU PRIJÍMA TELOVI

1. Konecný prijímatel sa zaväzuje podatjednu (prvú a zároven poslednú) žiadost o platbu (dalej len ..ŽoP")
najneskôr do 15.10.2015. Konecný prijímate!' sa zaväzuje riadne ukoncit realizáciu predmetu projektu.
za den ukoncenia realizácie predmetu projektu sa pre úcely zmluvy považuje den podania ŽoP. Ak táto
zmluva nadobudne úcinnost po dátume 22.09.2015, konecný prijímatel je povinný podat ŽoP najneskôr
do 30.10.2015.

...,
Prostriedky EPFRV a štátneho rozpoctu na spolufinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na
projekt na základe oprávnených výdavkov zo strany konecného prijímatela.

3. Každá platba konecnému prijímatel'ovi z prostriedkov EPfKV a štátneho rozpoctu na spolufinancovanie
je realizovaná maximálne do výšky súctu pomeru financných prostriedkov EPFRV a štátneho rozpoctu
schváleného na projekt.

4. Výška NFP vyplácaného konecnému prijímatelovi sa zaokrúhl'uje nadol na najbližší cent. Výška
akéhokolvek zníženia NFP sa zaokrúhluje nahor na najbližší cent.

5. NFP sa konecnému prijímatelovi posk)'tuje systémom refundácie.

6. Pri systéme refundácie sa prostriedky EPFRV a štátneho rozpoctu na spolufinancovanie preplácajú
v pomere stanovenom na projekt na základe skutocne vynaložených výdavkov zo strany konecného
prijímatela, tzn. že konecný prijímatelje povinn)' realizovat výdavky bezhotovostne najskôr z vlastných
zdrojov, a tie sú mu pri jednotlivých platbách refundované v pomemej v)'ške. Výdavky musia byt
uhradené zo strany prijímatela pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP.

7. Konecný prijímatel' sa zaväzuje predložit' kompletnú ŽoP na predpísanom tlacive, zverejnenom na
webovom sídle http://www.apa.sk v tlacenej verzii výlucne osobne v podatelni ústredia PPA v
Bratislave. Používa sa tlacivo aktuálne v case podávania príslušnej ŽoP. Neoddelitelnou súcastou ŽoP
sú prílohy, uvedené v Zozname príloh k ŽoP. ktorý je pre každé opatrenie zverejnený na webovolll sídle
http://www.apa.sk. Prílohy vr'cÍtaneúctovných dokladov sa zaväzuje konecný prijímate\' predložit
V'citatelnej kópií. PPA si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovat od konecného
prijímatela originál dokladov potrebných pre spracovanie ŽoP. Úradne neoverené kópie všetkých príloh
ŽoP musia súhlasit s originálmi, ktoré sú v držbe konecného prijímatela a v pripade úctovných dokladov
sú riadne zaznamenané úctovným zápisom v úctovníctve konecného prijímatera v zmysle § 10 ods. I
zákona c. 431/2002 Z. z., co konecn)' prijímatel potvrdí v cestnom vyhlásení, ktoré je súcastou ŽoP.
Úctovné doklady obsahujú podpisový záznam osoby zodpovednej za úctovný prípad, úctovný predpis
(príp. košiel'ka s predkontáciou), podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúctovanie a dátum
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zaúctovania. Výšku NFP. o ktorú konecn)' prijímatel žiada v ZoP. zaokrúhli nadol na najbližší eurocent.
ZoP, ktorú konecný prijímatel predkladá v rámci jedného projektu. oznací ako záverecnú platbu. Tie
ZoP. ktoré konecný prijímatel' predkladá pred poslednou ZoP, oznací ako priebežné platby. Originály
a fotokópie úctovných dokladov sú oznacené ,. financované z prostriedkov EPFRV".

8. Konecn)' prijímatel sa zaväzuje predložit k ZoP elektronickú fotodokumentáciu predmetu projektu podla
vlastného uváženia. ktorá pozostáva z minimálne troch fotografií predmetu projek'!u a súcasne
z minimálne troch fotografií. preukazujúcich plnenie informacných a propagacných cinností podl'a cl.
VII. ods. II zmluvy spolu s písomným splnomocnením pre PPA a Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na ich využitie v rámci propagácie PRV. Ak bude konecný prijímatel zároven
prevádzkovatelom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovat kamerový bezpecnostný
systém v zmysle platnej legislatívy pri podani ZoP.

9. Po splnení všetkých podmienok preplatí PPA konecnému prijímatelovi výdavky v schválenej výške
najneskôr do 31.12.2015.

CL. VI.
VÝMENNÉ KURZY A KURZOVÉ ROZDIELY

l. Ak konecný prijímatel' uhrádza oprávnené v)'davky spojené s realizáciou projektu v inej mene ako
v EUR, príslušné úctovné doklady vystavené dodávatelom/zhotovitelom v cudzej mene sú PPA
preplácané v závislosti od systému financovania stanoveného v cl. V. zmluvy. Pri systéme refundácie
konecný prijímatel predkladá PPA príslušné úctovné doklady vystavené dodávatelom/zhotovitelom
v cudzej mene vyjadrené v EUR spolu so ZoP (refundácia). Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté
v dôsledku prevodu z v)'davkového úctu PPA na úcet konecného prijímatera znáša konecný prijímate!'.

2. Prí použití výmenného kurzu pre potreby prepoctu sumy výdavkov uhrádzaných konecným prijímatelom
v cudzej mene je potrebné postupovat v súlade s § 24 zákona c. 43112002Z. z.
V súlade s vyššie uvedeným sa konecn" prijímatel' zaväzuie postupovat takto:

a) prí prevode penažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho úctu zriadeného v EUR na úcet
dodávatel'a/zhotovitel'a zriadeného v cudzej mene použije kurz banky konecného prijímatel'a platný v dei\
odpísania prostriedkov z úctu konecného prijímatela, 1.j. )I,den uskutocnenia úctovného prípadu. Týmto
kurzom prepocítaný výdavok na EUR uhraden)' dodávatelovi/zhotovitel'ovi zahrnie do ŽoP;

b) pri prevode penažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho úctu zriadeného v cudzej mene na úcet
dodávatela/zhotovitela zriadeného v cudzej mene použije kurz Národnej banky Slovenska platný v den
uskutocnenia úctovného prípadu. Týmto kurzom prepocítaný výdavok na EUR uhradený
dodávatelovi/zhotovitelovi zahrnie do ŽoP.

CL. VII.
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI KONECNÉHO PRIJÍMA TELA

l. Konecn" prijímate!' sa zaväzuie riadne a v stanovenom termíne zrealizovat projekt a po celú dobu
platnosti zmluvy plnit' povinnosti z nej vvpl"vajúce a dodržiavat' let!,islatívu EÚ a všeobecne
záväzné prá\'ne predpisy SR.
Práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú najmä: nariadením Rady (ES) c. ]290/2005
v platnom znení, nariadením Rady (ES) c. 1698/2005 v platnom znení, nariadením Komisie (ES) c.
]974/2006 v platnom znení, nariadením Komisie (EÚ) C. 65/20]] v platnom znení, Programom
rozvoja vidieka SR 2007 -2013, Systémom financného riadenia EPFRV, Obchodným zákonníkom
c. 513/]991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolocenstva v znení
neskorších predpisov, zákonom c. 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom c. 2512006Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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2. Konecný prijímatel nesmie byt' v nútenej správe a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nesmie
prebiehat exekucné konanie. Konecný prijímate!' sa zaväzuje tieto skutocnosti preukázat pri podanej ŽoP
formou cestného vyhlásenia.

3. Konecný prijímatel' sa zaväzuje 7..abezpccit'hospodárne. efektívne a úcinné vvnakladanie vereiných
prostriedkov v súlade so zákonom c. 523/2004 Z. z.

4. Konecný prijímatel sa zaväzuje pocas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alalebo
zhodnotený z prostriedkov NFP chráni" pred poškodením. stratou. odcudzcním. zneužitím alebo
zmenšením.

5. Akje predmetom projektu nadobudnutie alalebo zhodnotenie hnutelného alalebo nehnutelného majetku
(dlhodobý hmotný majetok podla § 22 ods. 2 písm. a) zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zneni
neskorších predpisov), konecný prijímatel sa zaväzuje zabezpecit' poistenie tohto maietku, minimálne
proti krádeži a poškodeniu, resp. zniceniu, pocas lehoty 5 rokov po nadobudnutí úcinnosti zmluvy. Túto
skutocnost preukáže platnou poistnou zmluvou v case predloženia ŽoP, ktorá súvisí S predmetom
poistenia. V opacnom prípade je PPA oprávnená NFP nevyplatit. Nehnutel'nosti sa nepoistujÚ proti
krádeži. PPA nepožaduje zabezpecenie svojej prípadnej budúcej pohladávky zo zmluvy záložným

'právom, pricom na predmet proje~"1Unesmie byt' zriadené žiadne záložné právQ(tzn. ani v prospech tretej
osoby).

6. Konecný prijímatel sa zaväzuje v súlade s cl. 72 ods. l nariadenia Rady (ES) c. 1698/2005 zabezpecit,
že spolufinancovaná ínvestícná operácia sa bude využívat' a nepreide podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkolvek podnik
alebo verejný subjekt;
b) vyplýva bud zo zmeny povahy vlastníctva položky inJTaštmktúry, alebo ukoncenia alebo
premiestnenia výrobnej cinnosti.

7. Konecný prijímatel sa zaväzuje realizovat informacné a propal!acné cinnosti v súlade s ustanoveniami
bodu 2.2, 3 a 4 prílohy c. VI . nariadenia Komisie (ES) c. 1974/2006, zverejnenej na webovom sídle
httD://www.aDa.sk.

8. Konecný prijímatel sa zaväzuje vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe zmluvy povinný
predkladal' PPA alebo inému orgánu. uvádzat' platné. úplné a pravdivé informácie.

9. Konecný prijímatel sa zaväzuje na základe písomnej výzvy poskytovat PPA požadované informácie
o projekte alalebo konecnom prijímatelovi, dokladovat PPA svoju cinnost' a POSk)10val'súcinnost
a dokumentáciu vztahujÚcu sa k predmetu projektu.

]O. Konecný prijímater sa zaväzuje v lehote do troch pracovn,'ch dní od vzniku predmetnei skutocnosti
písomne (s preukázatel'nÝm dorucením) informovat' PPA o:
a) každej znlene identifikacných údajov konecného prijímatera vrátane právneho nástupníctva,
b) správnom, sÚdnom,exekucnom alebo inom konaní. ktoré súvisi s predmetom plnenia zmluvy,
c) vstupe konecného prijímatel'a do nútenej správy.

ll. Konecný prijímatel sa zaväzuje v lehote do pätnástich pracovnÝch dní od vzniku predmetnei
skutocnosti písomne (s preukázatel'nvm dorucením) informoval' PPA o všet~'Ých dalších
skutocnostiach, ktoré majú alebo môžu mal' vplyv na riadne plnenie zmluvy.

I~. Konecný prijímatel sa zaväzuje využíval' všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému
styku k získaniu rabatov. zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázat
v úctovnÍCtvea v ŽOP.O všetky uvedené dobropisy bude platba NFP znížená.

13. Konecný prijímatel sa zaväzuje, že umožní výkon kontrolv zo strany oprávnených kontrolných
zamestnancov v zmysle príslušných predpisov EÚ a predpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt pri
výkone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmäje povinný
umožnit vykonanie kontroly použitia financného príspevku a preukázat oprávnenost vynaložených
výdavkov a dodr.amie podmienok poskytnutia NFP. Konecný prijímatel sa zaväzuje vytvorit
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajÚcim kontrolu podmienky na riadne a vcasné
vykonanie kontroly a poskytnút' im bezodkladne potTebnúsÚcinnost (napr. cl. 37 nariadenia Rady (ES)
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c. 1290/2005, nariadenie Komisie (EÚ) c. 65/20 II, zák. c. 523/2004 Z. Z.,zák. c. 502/200 I Z. z.. zák. c.
543/2007 Z. z. v platnom znení, zák. c. 39/1993 Z. z., zák. c. 10/1996 Z. z.). Kontrola môže byt
vykonávaná po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy.

14. Prípady zásahu vyššej moci (cl. 47 nariadenia Komisie (ES) c. 1974/2006) sa konecný prijímatel
zaväzuje písomne oznámit' PPA spolu s prislušnÝmi dôkazmi v lehote do desiatich pracovnÝch dní
od dátwnu, ku ktorému konecný prijímatel alebo ním poverená osoba sú schopní tak urobil'.

15. Konecný prijímatel sa zaväzuje v lehote do troch pracovných dní od dorucenia upovedomenia o zacati
exekúcie písomne upozornit' exekÚtora, že podl'a ustanovenia § 8 ods. 10 zákona c. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s ustanovenim § 61 a) zákona c. 233/1995 Z. z. hnuteln)' a nehnutelný majetok obstaran)'
alalebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy nepodliehajú výkonu rozhodnutia
podla osobitných predpisov s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA.

16. Konecný priiímate)' sa zaväzuje vrátit' poskvtnutV nenávratn" financnÝ príspevok v prípade. ak
-konecnému prijímatelovi boli poskytnuté financné prostriedky EPFRV a spolufinancovania zo štátneho
rozpoctu z titulu mylnej platby,
- konecný prijímatel porušil povinnosti stanovené v zmluve (najmä porušenie financnej disciplíny

a 'Vznik nezrovnalosti) , na základe ktorých mu vyplýva povinnost vrátit poskytnuté financné prostriedky.

17. Konecný prijímatel sa zaväzuje oznámit' pp A vrátenie financných prostriedkov a zaslat oznámenie
o vrátení financných prostriedkov do pätnástich pracovných dní odo dna uskutocnenia úhrady
prostriedkov v súlade s výpisom z bankového úctu. Formulár oznámenia o vrátení financných
prostriedkov je zverejnený na webovom sídle http://www.apa.sk. Prílohou oznámenia o vrátení
financných prostriedkov je výpis z bankového úctu. Financné prostriedky EPFRV a spolufinancovania
štátneho rozpoctu, ktoré je konecný prijímatel povinný vrátit, sa zaokrúhlujú nahor na najbližší cent.

CL. VIII.
ŠPECIFICKÉ POVINNOSTI KONECNÉHO PRIJÍMA TELA

l. Konecný prijímatel sa zaväzuje realizovat investície na území Slovenska.

2. Konecný prijímatel sa zaväzuje zachoval' vlastnícke právo resp. inv právny vzt'ah oprávnujúci
konecného prijímatela užívat predmet projektu. V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých
technické zhodnotenie je predmetom projektu, konecný prijímate!' sa zaväzuje preukázat vlastnícky
vztah pri ŽoP.

3. Konecný prijímate!' sa zaväzuje postupoval' pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v súlade
so zákonom c. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisova v súlade s kapitolou 4 Prírucky -Usmernenie
postupu žiadatelov pri obstarávaní tovarov. stavebných prác a služieb. Konecný prijímatel je povinný
uzatvárat zmluvy alebo rámcové dohody s dodávatelmi tovarov. stavebn)'ch prác a služieb. \..1orésú
predmetom projektu. výlucne v písomnej forme.

4. Projekt musí mat neziskový charakter.

5. Projekt musí splnit ciel projektu v súlade s predloženým Projektom realizácie.

6. Konecný prijímatel nesmie predmet projektu prenajat tretej osobe.

7. Po ukoncení projektu sa konecný prijímatel zaväzuje zaregistrovat podporenú aktivitu do Agentúry pre
~ozvojvidieka, ktorá je hostite!'skýmorgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania
ZoP, resp. pojej zriadení.

8. Konecný prijímatel sa zaväzuje predložit monitorovaci u správu projektu súcasne so záverecnou
Gedinou) ŽoP na predpísanom tlacive, ktoré je zverejnené na webovom sídle http://www.apa.sk. Ak je
predložená monitorovacia správa nekompletná. PPA vyzve konecného prijímatela, aby v stanovenej
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lehote odstránil identifikované nedostatky. Ak nebudú nedostatky zo strany konecného prijímatela
odstránené, ŽoP bude zamietnutá.

9. Realizáciou projektu sa konecný prijímate!" zaväzuje vybudovat otvorený (technicky neutrálny)
kamerový systém, ktorý umožní prípadné rozšírenie o dalšie snímacie zariadenia a rozšírenie úložiska
pre archiváciu záznamov.

10. Kamerový systém musí umožnit elimináciu zobrazenia a archivácie snímaného záznamu zasahujÚceho
súkromné priestranstvá a objekty v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

II. Kamerov)' systém musí dosiahnut minimálne roslíšenie snímaného obrazu nop (pri minimálne 25
snímkach za sekundu) .

12. Kamerový systém musí byt prevádzkovan)' v súlade s oprávnením prevádzkovat kamerov)'
bezpecnostný systémlzmluvou s poskytovatelom služieb prevádzkovania kamerového systému.

13. Konecný prijímate!' sa zaväzuje spÍi'latpodmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.

14. Konecný prijímate!' sa zaväzuje predchádzat' vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku prijat
bezodkladne nápravné opatrenia.

CL. IX.
ÚCTOVNíCTVO A UCHOV ÁVANIE

ÚCTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Konecný prijímatel, ktorý je úctovnou jednotkou podla zákona c. 43112002Z. z. o úctovníctve v znení
neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho úctovníctva úctovat o skutocnostiach, týkajúcich sa
projektu v
a) analytickej evidencii a na analytických úctoch v clenení podla jednotlivých projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v clenení podla jednotlivých projektov bez vytvorenia
analytick)'ch úctov v clenení podlajednotliv)'ch projektoy ak úctuje v sústave podvojného úctovníctva,
b) úctovných knihách podla § 15 zákona C.431/2002 Z. z. o úctovnictve v znení neskorších predpisov
so slovným a císelným oznacením druhu poskytnutej podpory v úctovných zápisoch, ak Úctujev sústave
jednoduchého úctovníctva.

2. Konecný prijímatel, ktorý nie je úctovnou jednotkou podla zákona C.431/2002 Z. z. o úctovníctve v
znení neskorších predpisov. okrem prijímatela podpory podla nariadenia Rady (ES) c. 73/2009, sa
zaväzuje viest evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v zmysle § 2 ods. 4 zákona c. 431/2002
Z. z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov, t)'kajúcich sa poskytnutej podpory v úctovných knihách
používaných v jednoduchom úctovníctve podl'a § 15 zákona c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a císelným oznacením druhu posk')'tnutejpodpory pri zápisoch v nich,
pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob ocenovania majetku a záväzkov sa
primerane použijú ustanovenia zákona c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov
o úctovných zápisoch, úctovnej dokumentácii a spôsobe ocenovania.

3. Konecný prijímatel sa zaväzuje uchováva!' a ochranova!' úctovnú dokumentáciu podla odseku 1,
evidenciu podla odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade so zákonom c. 431/2002 Z.
z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Na úcely certifikacného overovania je konecný prijímatel povinný na požiadanie predložit
c~rtifikacnému orgánu ním urcené úctovné záznamy alebo evidenciu podla odseku 2 v písomnej forme a
v technickej fonne, ak konecný prijímatel alebo partner vedú úctovné záznamy alebo evidenciu podla
odseku 2 v technickej forme podla § 31 ods. 2 písm. b) zákona c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení
neskorších predpisov. Túto povinnost má konecný prijímatel po dobu, po ktorú je povinný viest a
uchovávat úctovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podl'a cl. IX!3 zmluvy.
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CL.X.
VYHLÁSENIA ZMLL'VN\'CH STRÁN

l. Konecný prijímatel vyhlasuje, že predmet projektU nebol a nic je predmetom žiadneho iného
financovanialspolufinancovania zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo akéhokolvek iného
financného nástroja EÚ alebo z iných národných zdrojov a nebol ani predmetom
financovania/spolufinancovania z rozpoctu EÚ v predchádzajúcich programových obdobiach (cl. 22
nariadenia Rady (ES) c. 1290/2005, cl. 70 ods. 7 nariadenia Rady (ES) c. 1698/2005, cl. 24 ods. 5
nariadenia Komisie (EÚ) c. 65/20 ll).

2. Konecný prijímatel vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou predmetu projektu podla zn1luvy,poskytne
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo ním poverenej právnickej osobe, ktorá
zabezpecuje propagáciu a publicitu o EPFRV a PRV, údaje a informácie v rozsahu cLXL ods. l zmluvy.
potrebné pre štatistické vyhodnotenie údajov (zber, analýza a spracovanie údajov prostredníctvom
rôznych štatistických metód), publikácie, brožúry, výskumné úcely a pod. a umožní vykonat
fotodokumentáciu realizovaného predmetu projektu.

3. KQnecný prijímatel vyhlasuje, že všetky úkony spojené s realizáciou projektu, ktoré vykonal pred
podpisom zmluvy, sú v súlade s podanou ŽoNFP.. .

4. Konecný prijímatel vyhlasuje, že údaje a dokumenty. ktoré sú obsahom spisu projektu, sú považované
za obchodné taiomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. PPA je oprávnená poskytnút ich iba
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánom EÚ a príslušn)'Jllkontrolným orgánom a
zaväzuje sa ich chránit pred zneužitím.

5. Konecný prijímatel berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejnovaná na základe ustanovenia §
5a zákona C. 21 ]/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenía zmluvy do troch mesiacov od uzavretia
zmluvy platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Obcianskeho zákonníka. že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

7. Konecný prijímatel berie na vedomie, že PPA je oprávnená skontrolovat údaje uvedené v ŽoP aj na
základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú tretie strany (cl. 26 ods. l písm. a) nariadenia
Komisie (EÚ) c. 65/201 l).

CL.XI.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

l. Konecný prijímatel podpísaním zmluvy udeluje PPA súhlas so zverejnením údajov, vyplývajúcich
z obsahu zmluvy v rozsahu (bod 2.1. prílohy C.Vl nariadenia Komisie (ES) c. 1974/2006, nariadenie
Rady ES c. 1290/2005, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) c. 410/20 ll):
a) názov, ICO,
b) sídlo, vrátane PSC,
c) os/opatrenie/podopatrenie,
d) názov projektu,
e) výška schváleného NFP a V)'platenéhoNFP. súcet všetkých financných prostriedkov vyplatených PPA
konecnému prijímatelovi v príslušnom financnom roku v mene, v ktorej boli financné prostriedky
vyplatené,
f)-miesto realizácie projektu v súlade s cl. L zmluvy.
Konecný prijímatel súcasne berie na vedomie, že uvedené údaje môžu byt spracované príslušnými
audítorskými a kontroln)'mi orgánmi EÚ a SR na úcely ochrany financných záujmov EÚ. Osobné údaje
konecného prijímatera sa poskytujú v súlade s požiadavkami smernice 95/46!ES.

2. Konecný prijímate\' podpísaním zmluvy udel'uje PPA v zmysle zákona C. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných
údajov uvedených v ŽoNFP a v zmluve.
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3. Konecný prijímatel podpísaním zmluvy udeluje v zmysle zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas s poskytovaním a sprístupnovaním jeho
osobnvch údajov uvedených v zmluve v rozsahu cl. Xl. ods. I zmluvy subjektom, ktoré na základe
písonmého poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpecujú propagáciu
a publicitu o EPFRV a PRV za úcelom spracovania a štatistického vyhodnocovania údajov.

4. Všetka korešpondencia, adresovaná konecnému prijímatelovi na adresu uvedenú v zmluve, sa považuje
za dorucenú:
a) dnom prevzatia písomnosti,
b) dnom odmietnutia prevzatia písomnosti,
c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na pošte.

5. V súlade s ustanovením § 8 ods. 10druhej vety zákona c. 52J!2004 Z. z. výkonu rozhodnutia nepodlieha
hnutelný majetok a nehnUtelný majetok obstaraný z prostriedkov pos~-ytnut)'chzo štátneho rozpoctu
a z rozpoctu Európskej únie. s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA.

6. V súlade s ustanovením § 8 ods. 10 prvej vety zákona c. 523/2004 Z. z. financné prostriedky, poskytnuté
zo štátneho rozpoctu a z rozpoctu Európskej únie vedené v banke na dotacnom úcte konecného

'prijímatel'a nepodliehajú výkonu rozhodnutia podla osobitn)'ch predpisov.

CL.XII.
UKONCENIE ZMLUVY

l. Záväzky zo zmluvy zanikajú po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia úcinnosti zmluvy (cl. 72
ods. I nariadenia Rady (ES) c. 1698/2005)s výnimkou prípadu uvedeného v cl. XII/2 zmluvy a cl. XlU8
zmluvy .

1. Ak konecný prijímate!' nepodá ŽoP v lehote uvedenej v cl. V ods. l záväzky zo zmluvy automaticky
zaniknú dnom nasledujúcím po skoncení tejto lehoty.

3. K ukonceniu zmluy" pred uplvnutím doby trvania zá\'äzkov zo zmluvv môže dôjst:
a) písomnou dohodou zmluvn)'ch strán; dohoda zo strany PPA je možná iba ak sú nájomné financné
záväzky zmluvných strán vysporiadané. prípadne zo strany PPA nebol financný príspevok vyplatený;
b) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka.

4. Odstúpenie od zmluvy je úcinné dnom preukázatelného dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnostou konecného prijímatela vrátit
ppA celý vyplatený NFP vrátane penále. Ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody týmto nie
sú dotknuté.

5. Za porušenie zmluvv podstatn\'m spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: cl. II/l; Cl.V,l; cl.
Vll!l,2.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.15.16: cl. VIII: cl. IX;
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo
neúplných Údajov.predložených PPA zo strany konecného prijímatel'a;
c) ak právoplatný rozsudok sÚdu,opodstatnená stažnost alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že
v procese hodnotenia a výberu projektov došlo k spáchaniu trestnej cinnosti alebo ovplyvnovaniu
hodnotitelov alebo porušeniu zásad konfliktu záujmov.

6. Konecný prijímatel berie na vedomie, že každé porušenie zmluvy zo strany konecného prijímatela PPA
považuje za porušenie financnej disciplíny v zmysle zákona c. 523/2004 Z. z. a môže mat za následok
príslušné sankcie (ukoncenie zmluvy, vrátenie vyplateného NFP vrátane penále, posudzovanie vzniknutej
nezrovnalosti. posudzovanie trestnoprávnej zodpovednosti).

7. Zmluvné strany v súvislosti so zmluvou nebudú aplikovat ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka
o okolnostiach vylucujúcich zodpovednost. PPA nebude požadovat ciastocné alebo úplné vrátenie
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vyplateného financného príspevku iba v prípade vyššej moci alebo mimoriadnych okolností (cl. 47
nariadenia Komisie (ES) c. 1974i2006). .

8. Zmluvné strany sa dohodli, že 7..áväzk\'zo zmlun zanikaiú dnom vstupu konecného priiímatela do
nútenei spr-h'\', ak k vstupu konecného prijímatera do nútenej správy došlo v období do uplynutia
štyroch rokov od podpísania zmluvy. V tomto prípade sa konecný prijímater zaväzuje vrátit PPA
financné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy v lehote do 3 kalendárnych dní od vstupu konecného
prijímatela do nÚtenejsprávy. V opacnom prípade vzniká PPA pohladávka v sume vyplateného NFP
a prípadného penále a PPAje oprávnená pohradávku vymáhat.

CL. XIII.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

l. Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvn)'mi stranami. V zmysle § 47a ods. l
Obcianskeho zákonníka táto zmluvaje úcinná dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu nic je možné menit' a dopínat' formou dodatku k zmluve.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvn)'ch strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vztah založený zmluvou sa bude riadi.t príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu. že nariadenia orgánov (EU) neobsahujú
špeciálnu úpravu.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. po jednom pre každú zmluvnú strdnu.

6. Neoddelitel'nou súcastou zmluvy je príloha c. I k zmluve - Oprávnené výdavky na predmet realizácie
schváleného projektu - tabul'kac. ,.

7. Zmluvné strany vyhlasujú. že zm]uvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Dalej
vyhlasujú. že si text zmluvy riadne a dôslednc precítali, jeho obsahu porozumeli. a že tento V)jadruje ich
slobodnú a vážnu vôlu prostú akýchkorvek omylov. co potvr<lzujúsvojimi vlastnorucn)'mi podpismi.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú. že sú oprávnené konat v mene zmluvných strán.

Za PPA dna : :...: :..::: '.
Zakonecnéhoprijímatel'adna /JI, CJ. lot J................................

................................................................................... .......................................................................................
MVDr. Stanislav Grobár generálny riaditel'
zastúpen)' Ing. Lubomíron~<
výkonným riaditelom
Pôdohospodárska platobná

Mgr. Vladimira I-Iermanovská- starosta
Obec Nižn)' Krucov
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Taburkac. 1 a)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKYPROJEKTU

lia:IatervypfJaleoIjelebunky

výd,avkYprojektu v BJR(na2 des.m ies.ta)
2015

1.stvrtrok 2.5 tvrtrok 3.5tvrtrok 4.stvrtrok Rok spolu Korekcia Rok upr.

1.0právnene výdavky spolu 0,00 0,00 79 246,00 0,00 79 246,00 0,00 79 246.00

2.Neoprávnene výdavky spolu 15 849,20 15849,20 15 849,20

3.Celkové výdavky spolu (1+2) 0,00 0,00 95 095,20 0,00 95 095,20 0,00 95 095,20

Rozpis oprávnených výdavkov
2015

(v BJR na 2 des atiné rriesta) Jed. cena Množ. Celkom v BJR 1.stvrfrok 2.stvrfrok 3.stvrtrok 4.5 tvrtrok Spolu
Kontrola pre Kore kcla Suma po

žiadatela (vypina pp,,+ korekcii

suvisiacich so zvýšenm bezpecnosti a prevencie 78416,00 1,00 78416,00 78416,00 78416,00 0.00 78416,00
. , ..

Externý manažment 830,00 1,00 830,00 830.00 830,00 0,00
830.00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00


