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5.3. Zhotovitel nie je v omeškaní pocas doby, za ktorú je Objednávatel v omeškaní s povinnostou poskytnút súcinnost

a odovzdat Zhotovitelovi vyžiadané dokumenty, a pocas doby, za ktorú je Objednávatel v omeškaní s povinnostou
zaplatit Zhotovitelovi odmenu alebo jej cast podla tejto Zmluvy.

5.4. Zhotovitel je oprávnený použit na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podla Zmluvy .tretiu osobu
a za tým úcelom uzatvorit s takouto tretou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon cinnosti tretej osoby zodpovedá
Zhotovitel vo vztahu k Objednávatelovi, ako by konal sám.

5.5. Objednávatel sa zaväzuje bezodkladne písomne informovat Zhotovitela o tom, že došlo k Schváleniu Žiadosti a
o výške Oprávnených výdavkov uvedených v Zmluve o poskytnutí príspevku.

5.6. Objednávatel sa zaväzuje, že pocas platnosti Zmluvy neuzavrie s tretou osobou inú zmluvu na externý
manažment Projektu Objednávatela. V prípade, že Objednávatel poruší svoju povinnost uvedenú v tomto bode
Zmluvy, je Objednávatel povinný zaplatit Zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške 830 EUR.

5.7. Objednávatel udeluje Zhotovitelovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotovitela,
zverejnovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotovitela.

5.8. Objednávatel dáva Zhotovitelovi súhlas v zmysle zák. c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovaniu osobných údajov Objednávatela pre vlastné potreby Zhotovitela na úcely súvisiace s touto
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávatela tretím osobám, ktoré budú so Zhotovitelom na
plnení záväzkov zo Zmluvy spolupracovat, ktoré sú oprávnené ich dalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotovitel
získal na základe tejto Zmluvy, spracovat na úcely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov
uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávatel poskytne Zhotovitelovi podla tejto
Zmluvy. Objednávatel tiež súhlasí, aby Zhotovitel mohol získavat jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosic
informácií.

6. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

6.1. Za "Opatrenie" sa pre úcely tejto Zmluvy považuje opatrenie ,,3.4.2. Obnova a rozvoj obcí" definované v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

6.2. Za "Výzvu" sa pre úcely tejto Zmluvy považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok
v rámci Opatrenia, zverejnená Agentúrou dna 29.4.2015, císlo výzvy 2015/PRV/37. Za ,,Zverejnenie Výzvy" sa
pre úcely tejto Zmluvy rozumie den zverejnenia Výzvy Agentúrou na jej oficiálnych internetových stránkach.

6.3. "Žiadostou" sa pre úcely Zmluvy považuje žiadost o poskytnutie nenávratného financného príspevku v
rámci Opatrenia, na financovanie projektu Objednávatela. Za "Schválenie Žiadosti" sa pre úcely Zmluvy
považuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti

6.4. Za "Projekt Objednávatela" sa pre úcely Zmluvy považuje Žiadost o nenávratný financný príspevok schválená
Objednávatelovi Agentúrou v rámci Výzvy.

6.5. "Agentúrou" sa pre úcely Zmluvy považuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

6.6. Za "Oprávnené výdavky" sa pre úcely tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu Objednávatela, ktoré
Agentúra podporuje na základe Žiadosti v urcenej výške nenávratným financným príspevkom.

6.7. Za Zhotovitela podpisuje Zmluvu obchodný zástupca Zhotovitela , a to na

základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej medzi ním a Zhotovitelom, a na základe generálnej plnej
moci, ktorej fotokópia tvorí neoddelitelnú súcast Zmluvy ako jej pri/oha.

6.8. Dolu-podpísaný štatutár obce podpisom Zmluvy zároven prehlasuje, že na podpis tejto Zmluvy je oprávnený
v súlade so zákonom c 138/1991 Zb. o majetku obcí a so zákonom c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

6.9. Zmluvné strany si Zmluvu precítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitelné, pricom vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôlu zbavenú akýchkolvek omylov, na dôkaz coho pripájajú svoje podpisy.
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