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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č.5800040

uzatvoreaávs61adesimriaáen&nRady(ES)e. 1290/2005, oariädeM]EUdy(ES)Ô. 1698/2005, nariadenfm
Kofflisie(ES)č. 1974/2006,aaCTadenmiKomísie(EÚ)č.65/20Íl,Pi^m<min)^vpJ^YÍďfácaSR2007-20l3, ;

Systémom finaačnäo riadenia Eurépskeho poFáohS^dá^ího f<A ^ r^oj ^áÍeS s
p-ťraust^wmai269-^2 o^h?2&te.5m991^ya síneskotííc!l^uov'
ustaaovenia § 20 ods. 2 zákosač. 523/2004 Z.z.o ro^očtových pranálách verejneŕ správya p meae

adoplaemmektoiýohzäkonovvzn%í^ko^ch^ÍsovapodraustaQovem§§35ť38záfc'om5^00§ |
Ž. z. o pomoci a podpore poskyŕc^áS§ z fO'odov EttFÓptóio spolôíenstva v zaeiri aeáiá0rôícfa<prcdpisov

.ŕ

(ďalei leii "zmluvart)
hr*. /^- -*** A a a t. ŕ, * N1 A*ý

r

ZMLUVNE STRANY

/

r

Poskytovateľ podpory: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava l
100:30794323
štatutámy orgán: Ing. VadÍm Haraj

generálny riaditeľ
rozpoČtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 543/2007 Z. z.

(ďalej len "PPA")

Konečný prijímateľ: Obec/mesto: Obec Poproč
v

sídlo:Skolská2,04424Poproč
100:00324639

y

štatutámy orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
kontaktaé údaje - tel./fax/e-mail: 055/466 44 16, 055/466 44 16

ocupoproc@ke.telecom. sk

(ďalej len " koneCný prijímateľ")



Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutía o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného
nnančaého príspevku (ďalej len "ŽoNFP") vydaaéfao podľa zákona C. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poslytoYan^zfoDdov Európskeho spoločenstva vznenf neskorŠfch predpisov slobodne, vážne,'bez
skutkového alebo právneho omylu, bez nátlaku a nie v íasovej tiesni dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

v

CL.L
PREDMET ZMLUVY

^Í^t^^^^^Ji?p^r^s^^^?^ÍiSio^eIS^?^^^^^AZT!?^tcJ^!r^-?^^1.

nenávratného fínančného príspevku (ďalej len "NFP") zo strany PPA konečnému prijunateľovi za
účelom spolufmaacovania skutočne vyaaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného
projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 (ďalej len ,^RV"):
Osč.: 4
Opatrenie osi 3 implementované
prostrednfctvom osi 4 č.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Opatrenie v rámci ISRÚ: 2.1.3.1 Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322

f_

Výzva č.: 3/4.1 ISRU/2011
Kód projektu: 442581100040

/

Názovprojektu: Uprava verejného priestranstva - Poproc

Miesto realizácie projektu: Poproč, okres Košice - okolie /

r

2. Predmetom projektuje:

2.1. Obstaranie/ modernizácia huuteľných vecf koneiSným prijímateľom a iné oprávnené činnosti
vro2sahu_tabuľky Č.14ako prflohy kŽ^NFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá h-orí ako
príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Konečný prijímateľje oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu oprávnených výdavkov uvedených
^rľ^Í^á^llíf ^'?^^? tp^^^!^Sh*ľ^^^" ^f?^e^^^^
pri realizácii schváleného projektu ato vždy lea vrámci tohto odseku, pričom nesnúe dôjsť kzmene
dodávateľa. V tomto prípade PPA bez uzatvorenia dodatku k zmluve akceptuje realizované zmenv za
^^p(^Í^^^^^^^^L^e^^^^^^})^S^^^Í^lch^^G,p? ô.í?
resp zlepšeme technických parametrov predmetu realizácie schváleného projektu. Zmenené položky
aodôvodneme zmeny, potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom
^rs=^ďohuíTo^tíbu^^zmene^dožiekty]sa:
V opačnom prípade predmetaá časť mvestície nebude zo strany PPA preplatená, v prípade poslednej
žíadosti o platbu sa preplateaie predmetnej časti Ínvestície zanúetne.

2.2. Rekonštrukcia^/ modernizácia nasledovných nehnuteľných vecí koneeným prijfmateľom
v rozsahu tabuľky č. 14 ako prílohy k ŽoNIT - Oprávnené výdavky projektu, ktorá" fvorf ako
príioha í. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy*

Por.í. Identifikácia predmetu súpis. e. Parc.č. k.ú. Obec Okres
rekonStrukcie/modernizácie stavby pozemku

1. Uprava verejného 2522 Poproč Poproč Košice
priestranstva - Poproí okolie

Práce podľa ods 2.2. musia byť realizované v súlade so stavebným povolením resp. ohlásením stavby

^á^^^h"^^^^táu^e'de^^'^u^la?l'^^'^'Tm"^^^"^ÍTp^e^^ži^fm(^d
prostriedkovmedzijednotlivymi poloíkami pri real^acii sohvalenej s-tavby, a .o ví-dy len-v rimci tohto
odseku apríslušnej stavby, pričom nesmie dôjsť kzmese dodávateľa: V tomto pripade PPA bez
uzatvoreoia dodatku kzmluve akceptuje realizované zmeny za predpokladu, žebude dodržaný účel
acieF projektu azmeny budú predstavovať zachovame pôvodných resp. zlepšenie techmckých
parametrov predmetu realízácie schváleného projektu.
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CL. II.
/ f

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

1. Konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu naineskôr do 24
mesiacovL pd podpisania zmkivv. Za deň ukončenia realizácie predmetu projektu sa pre úíely zmluvy

V

považuje deň podania poslednej žiadosti o platbu (ďalej len "ŽoP").

2. Termín realizácie predmetu projektu podľa čl. II/l zmluvyje koneCný a nieje možné ho meniť.

ČL. m.
/ v

VYSKA NFP

1. PPA sa zaväzuje poskytnóť konečnému prijímateľovi NFP maximálne v sume: 15 923,41 EUR
( slovom: pätnásťtisícdeväťstodvadsaťtri eur aStyridsaťieden eurocentoy), čo predstavuje 100%
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu predmetu projektu.

2. NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:
a) prostriedkov EPFRV v sume 12 738,72 EUR, ktorá predstavuje 80 % z celkových oprávnených
výdavkov,
b) prostriedkov štátneho rozpočtu vsume 3184,69 EUR, ktorá predstavuje 20 % zcelkových
oprávnených výdavkov /

*

3. Maximálna vý§ka podpory na jeden projekt nesmie presiahnuť maximálnu výšku oprávnených
<

výdavkov, ktorá je uvedená vo Výzve na implementáciu stratégie č. 3/4.1 ISRÚ/2011, ktorú
zverejnila príslušná Miestna akíná skupina (ďalej len "MAS"), tzn. sumu 16 000.00 EUR. Za
prísluŠnú MAS sa považuje tá MAS, v rámci územnej pôsobnosti ktorej bola zo strany konečného
prijímateľa podaná ŽoNFP.

4. Za oprávnené výdavky na realizáciu predmetu projektu sú povaíované výdavky po poslednej
korekcii, vykonanej pracovníkom PPA, uvedené v ŽoNFP - tabuľka č. 14, ktorá tvorí ako príloha
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Oprávnené výdavky môžu vzniknúť najskôr dňom udelenia
v

Statútu príslušnej MAS. Výdavky vynaložené konečným prijímaterom na obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb podľa zákona  . 25/2006 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výdavky vynaložené kone ným
prijímatťľoni na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre účely stavebného
konania mô u vzniknúť dňom 01.01.2007. Za oprávnené výdavky sa v žiadnom prípade nebudú
považovať výdavky, ktoré sú v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len
"Usmernenie"), platnom v čase ukonŕenia výzvy na predkladanie ŽoNFP, pri opatrení 3.4.2.
uvedené ako neoprávnené výdavky. V prípade rozporu medzi Usmernením a PRV platia
ustanovenia PRV.

5. Podmienkou poskytnutia NFPje dodržanie podmienok zmluvy konečným prijímateľom.

6. Konečná výška NFP, ktorý bude vyplatený konečnému prijímateľovi, sa určí na základe skutočne
vynaložených, odôvodnených ariadne preukázaných vydavkov na realizáciu predmetu projektu.
Celková výška NFP uvedená včl. III/l zmluvy nesmie byť prekročená anesmie sa dodatočne
navyšovať. V prípade navýšenia skutočne vynaložených výdavkov súvisiacich s predmetom projektu
oprotí výške schváleného NFP uvedeného v čl. III/l zmluvy, znáša takéto prekročenie výdavkov
výlučne konečný prijímateľ na vlastné náklady.

7. Ak skutočne vynaložené oprávnené v^davky na realizáciu predmetu projektu po jeho ukončení sú
nižšie ako čiastka uvedená v prílohe č. 1 zmluvy (tabuľka č. 14), PPA je oprávnená bez uzatvorenia
dodatku k zmluve znížiť vyplácaný NFP o rozdiel medzi schválenou výškou NFP uvedenou v ČI. III.
ods. 1 zmluvy a výškou NFP yypočítaného zo skutoíne vynaložených oprávnených výdavkov.
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8. Žiadosti o podpom, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia sa zamietnu, ak koneíný prijímateľ alebo jeho
zástupca zabráni vykonaniu kontroly. Akákoľvek čiastka, ktorá už bola na uvedenú operáciu vyplatená
sa vráti (čL 4 ods. 6 nariadenia Komísie (EU) č. 65/2011).

9. PPA neuskutoční žiadnu platbu ani neuzatvorí dodatok k zmluve v prospech konečného prijímateľa, ak
sa zistí, že umelo vytvorii podmienky požadované na poskytnutie platby atak získal výhodu, ktorá nie
je v súlade s cieľmi režimu podpory (čl. 4 ods. 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011).

10. Ak sa zistí, že konečný prijímateľ úmysehie vyhlásil nepravdivé skutočností, konkrétny projekt_ sa
vylúči z poskytovania podpory z fondu EPFRV (Európsky poľnohospodársky_fond prerozvoj vidieka)
avšetky'prostriedky vyplatené na účely konkrétaeho projektu sa vrátia. Okrem toho^ sa konečný
prijímateľ vylúôi z posÍcytovania podpoiy v rámci príslušného opatrenia pre príslušný rok kalendámy
rok zistenia a na nasledujúci kalendámy rok (čL 30 ods. 2 nariadenia Komisie (EU) č. 65/2011).

f_

11. Ak dôjde k neoprávnenej platbe, konečný prijímateľ vráti predmetnú sumu s_úrokmL Oroky sa
vypoĎítajú za obdobíe, ktoré uplynie medzí tým, kým sa konečnému prijímateľovi oznámi povinnosť
vrátenia a skutočným vrátením aÍebo odpočtom sumy, ktorá sa má vyplatiť (Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia

f

Komisie (EU) Č. 65/2011).
12. Ak PPA v rámci spracovávania poslednej ŽoP zistí, že z dôvodov na strane konečného prijímateľa nie

je možné platbu vyplatiť v sume uvedenej v čl. III/l zmluvy, je oprávnená krátiť platbu bez uzavretia
dodatku k zmluve.

13. PPA preskúma ŽoP, ktorä prijala od konečného prijímateľa, a určí sumy podpory, na ktoré má konečný
prijímateľ nárok. PPA určí: /

v_

a) sumu, ktorá sa má vyplatiť koneínému prijímateľovi výlučne na základe ZoP, ľ

v_

b) sumu, ktorá sa má vyplatiť konečnému prijímateľovi po preskúmaní oprávnenosti ZoP.
Ak suma určená podľa pfsmena a) prevýši sumu určenú podľa písmena b)o viac ako 3%, suma určená
podľa písmena b) sa zníži. Toto zníženie sa rovná rozdielu medzi týmito dvoma sumami (čl. 30 ods. 1

t

nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/201 1).

14. Vysporiadanie fínančných vzťahov sa rieši podľa ustanovení § 42 zákona č. 528/2008 Z. z. vznení
neskorších predpÍsov.

v

CL. IV.
ÚČET KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA

1. PPA zabezpečí poskytautie NFP konečnému prijímateľovi bezhotovostne na koneĎným prijímatel'om
stanovený bežný účet pre prostriedky EPFRV a spolufmancovania zo štátneho rozpoítu, vedený vJEUR
vkomerčnej banke. Prostriedky ÉPFRV a spolufmancovania zo štátneho rozpočtu sa realizujú
prostredníctvom rozpočtu.

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Kód banky: 5600
v

Čísloúčtu: 0404770001

2. Konečný prijímateľ sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v čl. IV/1 zmluvy otvorený až do doby úpbiého
fínančného vysporiadania projektu.

3. KOIleč,n^pnJímat!erjeopra^en?^^ÍJP^d^^^l^
výdavkov aj zmýchrozpočto\^chúčtovotvorenychkonečnym
existencie jedného účtu na príjem prostriedkov NFP. V prípade úhrad v inej mene ako v EUR, môže
byť tento účet/účty vedený/é v cudzej mene.

41 v??a.d^^Íi^j!yltS:"r?^^i^llÍ^^tI^^tt^^^T^^Ínp^^^p^^^^^
prijímateľa. V prípade využitía systému zálohovej platby musí byť úCet konečného prijímateľa uvedený
v čl. IV/1 zmluvy neúročený.

5. ypyípade_pos^nuti^^álohov^.platbí^ne,mf^^ť^^
platbou použiténa splátky úverova pôžičíek a úroky z prijatých úverov a pôžiíiek.
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ČL.V.
PLATBY KONEČNÉMU PRIJÍMATEĽOVI

v_

1. Konečný prijímateľ je oprávnený na základe zmluvy predkladať ŽoP a povinný zúčtovať zálohovú
platbu v súlade s plataou verziou Systému fínančného riadenia EPFRV (ďalej len "SFR EPFRV"). SFR
EPFRVje zverejnený na mtemetovej stránke http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk.

w

2. Koneíný prijímateľ sa zaväzuje podať poslednú ZoP najneskor do troch rokov od podpísania
zmluvv, vratane zúčtovania zálohovej platby.

3. Každá platba konečnému prijímateľovi z prostriedkov EPFRV a štátaeho rozpočtu na
spolufínancovanie je realizovaná maximáhie do výšky súčtu pomeru fínančaých prostriedkov EPFRV
aštátneho rozpočtu schváleného na projekt. Konečný prijímateľ je povinný realizovať výdavky
bezhotovostne^Výnimkou sú výdavky vynaložené v hotovosti, ktoré sa týkajú vlastnej práce do výšky
30% z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávneaú iavestíciu realizovanú vlastnou prácou.

4. Výška NFP vyplácaného konečnému prijímateľovi sa zaokrólil'uje nadol na najbližší cent. VýäJka
akéhokoľvek zníženia NFP sa zaokróhľuje cahor na najbližší cent.

5. NFP sa konečaému prijímateľovi poskyŕuje buď svstémom zálohovei platb^ alcbo svstémom
refundácie. pričom financovanie sa bude realizovať tym svstémom. ktorÝm sa začalo ťak bude
prvá plaťba zálohová, pokraČuje sa systémom zálohovej platby; ak bude prvá -platba reftmdácia,
pokračuje sa systémom refundácie).

v

6. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje predložiť kposlednej ŽoP elektromckú fotodokumentáciu predmetu
projektu podl'a vlastného uváženia, ktorá pozostáva z minimálne troch fotografií predmetu projektu
a súčasne z minimálne troch fotografíí, preukazujúcich phienie informačných a propagačných čmaostí
podl'a čl. VII. ods. 9 zmluyy spolu spísonmým sphiomocnením pre PPA aMmisterstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na ich využitie v rámci propagácie PRV.

I. Zálohová platba

A: Pravidlá poskytnutia zálohovej platby sú nasledovné:

7. Zálohová platba je konečnému prijímateľovi poskytautá po uzaťvorení zmluvy a po zaČatÍ realizácie
v_

projektu na základe ŽoP (zálohová platba).

8. VýSka zálohovej platby, ktorú PPA jednorazovo poskytne konečnému prijímateľovi, nesmie prekroČiť
20 % schválenéhoNFP.

9. Podmienkou poskytnutia zálohovej platby je povinnosť konečného prijímateFa zabezpečiť zálohovú
platbu bankovou zárukou (§ 313 a 322 zákona č. 513/1991 Zb.) alébo rovuocennou písomnou zárukou
(napríklad mČenie podl'a § 303 až 312 zákona č. 513/1991 Zb.- vtomto pripade sa vyžaduje úradne
osvedčený podpis mčiteľa, pričom ručiteľom musia byť dve právnické osoby v súlade s § 307 ods. 1
zákona č. 513/1991 Zb. aručiteFský záväzok musí prechádzať aj na právneho nástupcu mčiteľa), vo
výške minimáhie 110 % z poskytnutej zálohovej platby. V tejto výške je konečný prijímateľ oprávnený
zabezpečiť zálohovú platbu aj zriadenfm záloíného práva v prospech PPA v súlade s kapitolou 13
Usmemenia, plataého v čase uzatvárania zmluvy o zriadení záložného práva. Výdavky spojené so

v_

zriadením záložného práva znáŠa koneíný prijímateľ. Žiadosť o zriadenie záložného práva sa podáva na
ústredie PPA na predpísanom tlačive, zverejaenom na mtemetovej stránke http://www.apa.sk. Konečný
prijímateľ Je oprávnený vypracovať konkrétnu zmluvu o zriadení záložného práva, pričom Je povinný
dodržať usmemenie a záväzné vzory zmlúv o zriadení záložného práva zverejnené na intemetovej
stránke http://www.apa.sk. Zabezpečenie zálohovej platby jedným zuvedených spôsobov preukáže

v_

konečný prijímateľ súŕasae s predložením ŽoP (zálohová platba). Zámka/záložné právo zanikne až po
zúítovaní zálohovej platby, o čom na písomnú žiadosť konečného prijímateľa PPA vystaví potvrdenie.
Záruka nesmie obsahovať také podmienky, ktoré by znemožnili prípadné uspokojenie veriteľa.
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10. Zálohovú platbu konečný prijímateľ použije na úhradu oprávnených výdavkov projektu a zúčtuje ju až
po uhradení všetkých oprávnených výdavkov projektu, najneskôr však v deň ukončenia realizácie
predmetu projektu, ktorýje stanovený v čl. II/l zmluvy.

11. Systém zálohovej platby konečaý prijímater kombinuje so systémom refundácie, t. z. že pri využití
systému zálohovej platby sa vyplácanie konečn&ho príjímateľa uskutočňuje v troch etapách - etape
poskytnutia zálohovej platby, etape refundácie a etape zúčtovania zálohovej platby. Konečný prijímateľ

v_ v_

predloží PPA ako prvú ŽoP (zálohová platba - príloha 9 SFR EPFRV), ďalej priebežne predkladá ŽoP
v_

(refúndácia - príloha 9 SFR EPFRV) a ako záverečnú predloží ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby -
pnloha9SFREPFRV).

12. Súčet prostriedkov vyplatených konečnému prijímateľovi v etape poskytmitia zálohovej platby a etape
\ŕ V,

refundácie, t. J. celková výška všetkých ZoP (refundácia) a ŽoP (zálohová platba), nesmie prekročiť 95
%schválenéhoNFP.

13. Oprávnené výdavky nad rámec časti NFP uvedenej v čl. V/12 zmluvy, t. j. rozdiel medzi celkovou
výškou schváleného NFP a prostriedkami vyplatenými konečnému prijímaterovi vo forme zálohovej
platby a refundácií, konečný prijímateľ deklamje spolu so zúčtovamm zálohovej platby, t. z. ako súCasť

y

záverečnej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).

B: Etapa poskytnutia zálohovej platby:
^

u

14. Konečný prijímateľ po podpísaní zmluvy azačatí realizácíe projektu predloží na PPA ŽoP (zálohová
platba - príloha 9 SFR EPFRV) v EUR, a to vo výške maximákie 20 % zo schváleného NFP. Výšku

_w

verejných prostriedkov, o ktoré konečný prijímateľ žiada v ŽoP, konečný prijunateľ zaokrúhli nadol na
celé euro.

\ŕ

15. PPA zaregistruje ŽoP (zálohová platba) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatiajej písonmej
*

verzie.

v_

16. PPA vykoná overenie ŽoP (zálohová platba) v súlade s nariadením K-omisie č. 1975/2006. Vo vzťahu
v

k zmluve overí PPA, ČÍ suma danej ŽoP nie je vyšgia ako suma stanovená v čI.V/14 zmluvy. V prípade
v_

formálnych nedostatkov vyzve PPA konečného prijímateľa, aby v stanovenom čase doplml ŽoP (po
dobu doplnenia ŽoP sa spracovanie ŽoP pozastavuje). Vprípade závažných nedostatkov, alebo
nedopkienia požadovaných údajov v stanovenom čase, PPA žiadosť zamietne.

_w

17. Po yykonaní overenia PPA ŽoP (zálohová platba) schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia
identifíkovaaých nedostatkov) alebo ju znížÍ o relevantnú sumu. V prípade schválenia, prípadne

v_

znížema ŽoP o relevantnú sumu, yystaví PPA vyhlásenie o overení - príloha 15 SFR EPFRV; vprípade
v_

neschválenia, prípadne pozastavenia, ŽoP infonnuje PPA o tejto skutočností konečného prijímateTa.
v_

18. Po odsúhlasení ŽoP na záldade vyhlásenia o overení vykoná PPA v súlade s § 9 zákona C. 502/2001 Z.
z. predbežnú fmanŕnú kontrolu do 5 pracovných dní. PPA vykoná overenie formáhiej správnosti,
pravdivosti a kompletnosti vyphienia vyhlásenia o overení, overí súlad deklarovanej sumy so
schváleným rozpočtom PPA. PPA sa zaväzuje vykonať postupy uvedené včl. V/15-18 zmluvy

v

v termíne do 15 pracovných dní od prijatia kompletuej ŽoP (zálohová platba).

19. Po vykonanej fínančnej kontroleje PPA povumá ihned', najneskôr do 5 pracovných dni, zadať platobné
v

príkazy na úhradu konečnému prijímateľovi prosb-edníctvom Štátaiej pokladnice z ro2počtovaných
výdavkov (z výdavkového úČtu PPA) pomeme za prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na
spolufmancovanie.
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*

c. Etapa refundácie

20. Koneíný prijímateF uhrádza oprávaené výdavky projektu z poskytautej zálohovej platby, resp.
zvlastných zdrojov, apostupuje obdobne, ako pri systéme refundácie popísanom vČl. V/II, zmluvy.

^^^^^tíeď^^^l^^^^^^^^^^^J^i^v^^p^^^^i^^^o^^^)^^^^^
% schváleného NFP.

21. V prípade fínancovania projektu systémom zálohovej platby môže konečný prijímateľ predkladať ŽoP
(refLmdácia) 2-krát ročae.

D. Etapa zúčtovania zálohovej platby

22. Konečný prijímateľ je povinný predložiť ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby - príloha 9 SFR EPFRV)
najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu, ktorýje stanovený v  1. U/l zmluvy. KoneČný prijímateľ

.V

túto žiadosť označí ako záverečnú ŽoP.

Koneíný prijímateľ sa zaväzuje predložiť zúčtovanie zálohy, kde deklaruje ťerpanie poskytnutej
zálohovej platby (vrátane čerpania nad rámec vyplatenej zálohy a vyplatených refundáciÍ) na
predpísanom tlaíive, zverejnenom na intemetove} stráake http://www.land.gov.sk alebo
http://www.apa.sk, v tíaČenej a elektronickej verzii doporučene alebo osobne na adresu PPA uvedenú

X

vhlavičke^ zmluvy. Pouííva sa dačivo aktuáhie včase podávania príslušnej ŽoP. Neoddeliteľnou
súčasťou ZoP sú prílohy, uvedené v Zozaame príloh k ŽoP, ktorýje pre každé opatreme zverejnený na
interaetovej stránke http://www.Iaad.gov.sk alebo http://www.apa.sk. Prílohy vrátane účtovných
dokladov sa zaväzuje konečný prijímateľ predložiť včitateľnej kópiÍ. PPA sí vyhradzuje právo
v odôvoánenych prípadoch požadovať od konečného prijímateľa originál dokladov potrebných pre
spracovanie 2oP. Úradne neoverené kópie všetkých prfloh ŽoP musia súhlasiť s origmáhní, ktoré sú
vdržbe konečného prijímaleľa av prípade účtovných dokladov sú riaáie zaznamenané účtovným
zápisom vúčtovníctve konečného prijímateľa vzmysle § 10 ods. I zákona č. 431/2002 Z. z., Čo
koneíný prijímateľ potvrdí v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou ŽoP. Účtovné doklady obsahujú
podpisový záznam osoby zodpovednej za kontrolu formákiej sprävnosti účtovných dokladov,
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, účtovný predpís (príp. košieľka
s predkontáciou), podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie a dátum zaúčtovama. Konečný
prijímateF rovnako predkladá kópiu výpisu z bankového účtu potvrdzujúcu príjem prostriedkov EPFRV
a štátneho rozpočtu na spolufmancovanie a kópiu výpisu z účtu potvrdzujúcu skutočné uhradenie
účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi. V prípade, že konečný prijímateľ poťas realizácie
projektu neČerpal žiadne prostriedky zposkytautej zálohovej platby, predloží na PPA oznámenie
o nulovom Cerpaní poskytnutej zálohovej platby formou listu.

v

23. PPA zaregistruje ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) najneskôr do 3 pracovných dni odo dňa prijatiajej
r *

pisomnej verzie.

u

24. PPA yykoná overenie ZoP (zučtovanie zálohovej platby) v súlade s nariademm Konúsie Č. 1975/2006.
w

Vo vzťahu k zmluve overí PPA, čí suma danej ŽoP a prostriedkov už vyplatených na daný projekt nie
je vyäšia ako schválený NFP. Vprípade formáhiych nedostatkoy vyzve PPA konečného prijímateľa,

v_ y

aby v staaovenom čase dophiil svoju žíadosť (po dobu dopbienia ŽoP sa spracovanie ŽoP pozastavuje).
Vprípade závažných nedostatkov, alebo nedophienia požadovaných údajov vstanovenom čase, PPA
žiadosť zamietne.

v_

25. Po vykonanÍ overenia PPA ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) schváli, neschváli, pozastaví (do času
odstránenia identifíkovaných nedostatkov) alebo ju zníží o relevantaú sumu.

26. PPA informuje konečného prijímateľa o zúčtovaní poskytnutej zálohovej platby.

27. PPAje poviimá vykonať postupy uvedené v čL V/24-26 zmluvy v tennme do 4. kalendámych mesíacov
v_

od zaregistrovania kompletnej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).

28. Ak oprávnený nárok konečného prijímateľa pri zúčtovaní zálohovej platby je nižší ako poskytnutá
zálohová platba, konečný prijímateľ je poviimý bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od
prevzatia ínfomiácie o zúĎtovanÍ od PPA, vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet PPA v súlade
sčl. VII/17 a 18 zmluvy. Vtakom prípade sa zároveň bez potreby uzatvorenia dodatku kzmluve
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znižuje výška schváleného NFP na sumu rovnú súčtu vyplatených refúndácií a zúčtovanej zálohovej
platby.

29. Ak oprávnený nárok konečného prijímateľa pri zúítovaní zálohovej platby prevyšuje poskytautú
zálohovú platbu, PPA postupuje obdobne, ako je uvedené včl.V/18-19 zmluvy. Vpripade, že súčet
vyplatených refimdácií azúčtovanej zálohovej platbyje nižäí ako NFP, PPA zníži výgku schváleného
NFP na výšku tohto súčtu bez potreby uzatvoreaia dodatku k zmluve.

v

30. Vosobitae odôvodnených prípadoch (napr. vzávÍslostí od počtu prijatých ŽoP vaktuálnom čase
a alokácie zdrojov) môže PPA požiadať orgán finančného riadenia o výnimku zo SFR EPFRV,

v_

týkajúcu sa lehôt stanovených na vybavenie ŽoP. V prípade uskutočnenia kontroly na mieste sa doba
preplatenia oprávnených vydavkov konečnému prijímateľovÍ môže predÍžiť o 15 pracovných daL

II. Refundácia

31. Pri systéme refundácie sa prostriedky EPFRV aStátneho rozpočtu na spolufuiancovame preplácajú
vpomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany konečného
prijímateľa, tza. že konečný prijímateľ je povmný reaUzovať výdavky bezhotovostne najskôr
z vlastných zdrojov, a tie sú mu pri jednotlivých platbách refundované v pomemej výgke. Výmmkou sú
výdavky vyualožené v hotovosti, ktoré sa týkajú vlastaej práce do výäky 30% z ceny materiálu

v

zakúpeného a použitého na oprávnenú mvestíciu realizovanú vlastuou prácou. ŽoP (refimdácia) môže
koaečný prijímateF predkladať 2-krát ročne.

/
v_

32. KoaeCný prijímateľ sa zaväzuje predložiť kompletnú ŽoP na predpísanom tlačive, zverejnenom
na intemetovej stránke http://www.land.gov. sk alebo http://www.apa.sk, v tlačenej a elektromckej
verzii doporučene alebo osobne na adresu PPA uvedenú v hlavičke zmluvy. PoužÍva sa tíačivo aktuálne

y v_

v Case podávama príslušnej ŽoP. Neoddeliteľnou súČasťou ŽoP sú prílohy, uvedené v Zozname príloh
v_

kŽoP, ktorý je pre každé opatreníe zverejnený na mtemetovej stránke litQ)://www.land.gov.sk alebo
http://www.apa.sk. Prílohy vrátane účtovných dokladov sa zaväzuje konečný prijímateľ predložiť
včitateľnej kópii. PPA si v^iradzuje právo v odôvodnených pnpadoch požadovať od konečného

v_ t

phjímateľa originál dokladov potrebných pre spracovaníe ŽoP. Uradne neoverené kópie všetkých
v_

príloh ŽoP musia súhlasiť s originálmi, ktoré sú v držbe konečného prijímateľa a v prípade účtovných
dokladov sú riadne zazaameaané účtovným zápisom v účtovníctve konečného prijímateľa vzmysle §
10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., čo konečný prijímateF potvrdí včestnom vytilásení, ktoré je

v f

súčasťou ŽoP. ÚČtovné doklady obsahujú podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad,
účtovný predpis (príp. košieľka s predkontáciou), podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie

v

a dáhun zaúčtovania. Výgku NFP, o ktorú konečný prijímateľ žiada v ŽoP, zaokrúhli nadol na celé
^

euro. Poslednú ŽoP, ktom koneCný prijímateľ predUdadá vrámci jedného projektu, ozaiačí ako
u v

záverečnú platbu. Tie ŽoP, ktoré koneČný pnjímateľ predkladá pred poslednou ŽoP, ozaačí ako
priebežné platby.

33. Po splaení všetkých podmienok preplatÍ PPA konečnému prijímateFovi výdavky v schválenej výške
v

najneskôr do štyroch kalendárnych mesiacov .odo dňa doručenía kompletnej ŽoP. Vosobitne
v_

odôvodaených prípadoch (napr. v závislosti od počtu prijatých ŽoP v aktuálnom čase a alokácie
zdrojov) môže byť táto lehota bez uzatvorenia dodatku kzmluve prekroťená na základe
skupinovej v^nimky pre dané opatrenie udelenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR maximálne do roku 2013. Udelenie výnimky bude zverejnené na mtemetovej stránke
http://www.apa.slc. Vprípade uskutočnenia kontroly na mieste sa doba prq)latenia oprávnených

ť

výdavkov konečnému prijímaterovi môže predÍžÍť o 15 pracovných dní.

v

CL.VL
r_ _r /

VÝMENNÉ KURZY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak konečný prijímateľ uhrádza oprávnené výdavky spojené srealizáciou projekŕu vinej mene ako v
EUR, príslušné úČtovné doklady vystaveaé dodávateľom/zhotoviteľom vcudzej mene sú PPA
preplácané vzávislostí od systému fuiancovania stanoveného včL V. zmluvy. Pri systéme refundácie
konečný prijímateľ predldadá PPA príslušné úítovné doklady vystaveaé dodávateľom/zhotoviteľom
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V

v cudzej mene vyjadrené v EUR spolu so ŽoP (refúndácia). Pri systéme zálohovej platby uhrádza
konečný prijímateľ oprávnené výdavky spojené s realizáciou projektu zo zálohovej platby. Príslušné
účtovué doklady vystavené dodávateľpm/zhotoviteľom v cudzej mene konečný prijímateľ predkladá

v_

PPA na zúčtovanie vEUR spolu so ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). Prípadné kurzové rozdiely
vzniknuté v dôsledku prevodu z výdavkového úítu PPA na účet konečného prijímateľa znáša konečný
prijímateľ.

2. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných konečným
prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona č. 43 1/2002 Z. z.
V súlade s vyššie uvedeným sa koneCnÝ prijfmateľ zaväzuie postupovať takto:
a) pri prevode peňažných prostriedkov vcudzej mene zo svojho účtu zriadeného vEUR na účet
dodávateľa/zhotoviteľa zriadenéíio v cudzej mene použije kurz banky konečného prijímateľa plataý
v deň odpísania prostriedkov z úÉtu konečného prijímateľa, t j. v deň uskutoČnenia účtovného^prípadu.

v_

Týmto kurzom prepočítaaý výdavok na EUR uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi zahmie do ŽoP;
b) pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet
dodávateľa/zhotoviteľa zriadeaého v cudzej mene použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň
uskutočnenia účtovaého prípadu. Týmto kuizom prepoíítaný výdavok na EUR uhradený
dodávateľovi/zhotoviteľovi zahmie do ŽoP.

/'
v

CL. VII. <

VŠEOBECNÉ POVU4NOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA

1. Konečnv priiímateľ sa zaväzuje riadne a v stanovenom termfne zrealizovať projekt a po celú
_f.

dobu platnosti zmluvv plniť povinností z nei vvDlvvaiúce a dodržiavať leeislatívu EÚ a vseobecne
záväzné právne predpisv SR a ustanovenia Usmernenia platného v čase uzavretía VÝZVV.

2. Konečný prijímateľ nesmie byť v nútenej správe a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nesnúe
prebiehať exekučné konanie. Konečný prijímateľ sa zaväzuje tieto skutočnosti preukázať pri každej
podanej ZoP fonnou čestného vyhlásenia.

3. Konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpeíiť hospodárne, efektívne a úČinné vynakladanie vereinvch
prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

4. Konečný prijímateľ sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý a/alebo
zhodnotený z prostriedkov NFP chránitLpreÍJDoSkodenfm, stratou, odcudzením, zneužitím alebo
zmenSením.

5. Ak je predmetom projektu nadobudnutie a/alebo zhodnotenie hnuteľného a/alebo nehnuteľného
majetku (dlhodobý hmotný majetok podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
zprijmov vznení neskorších predpisov), konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť poistenie tohto
majetku, muúmálne proti krádeži apoškodeniu, resp. zmčeniu, počas lehoty 5 rqkov po podpise

v_

zmluvy. Túto skutoÍnosť preukáže platnou poistnou zmluvou v čase predloženia prvej ŽoP, ktorá súvisi
s predmetom poistenia. V opačnom prípade je PPA oprávnená NFP nevyplatiť. Nehnuteľnosti sa
nepoisťujú proti krádeží. Proti poäkodeniu sa nemusia poístiť cesty (vrátane miestaych ciest, lávok,
mostov), chodníky, vodovody, kanalizácie, cyklotrasy, verejné osvetíenie, autobusové zastávky, verejné
priestranstvá a parky.

6. Ak sa na spolufinancovaní predmetu projektu podieľa subjekt, s ktorým nemá PPA uzatvorenú zmluvu
o spolupráci, konečaý prijímateľ je oprávnený majetok zaťažený záložným právom v prospech PPA ako
prvého záložného veritera ďalej založiť v prospech tretej osoby až na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu PPA. Zoznam subjektov, s ktorými má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci, je
zverejnený na intemetovej stránke http ://www. apa.sk.

7. Ak sa na spolufmancovaní predmeti projektu podieľa subjekt, s ktorým má PPA uzatvorenú zmluvu
o spolupráci, konečný prijímateľ sa zaväzuje, že predmet zálohu, na ktorýje zriadené záložné právo v
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prospech banky alebo prisluSnej finančnej inítitúcie, opätovne nezaťaží záložným právom vprospech
tretej osoby.

8. Konečný prijímateľ sa zaväzuje v súlade s čl. 72 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 zabezpečiť,
že spolufinancovaná investííaá operácia sa bude vvužívať a neprejde podstatnou zmenou, ktorá;
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo aeoprávnene zvýhodm akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt;
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky mfŕaštruktury, alebo ukončenia alebo
premiestnenia vyrobnej čumosti.

9. Konečný prijímateF sa zaväzuje realizovať informačné a propaeačné činnosti v súlade
s ustanoveniami bodu 2.2, 3 a 4 prílohy č. VI . nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006, zverej'nenej na
intemetovej stránke http://www.apa.sk. Informačná tabuľa abillboard musia obsahovať označenie

v

dodávateľa prisluSnej mvestičnej akcie (názov, sídlo, IČO).

10. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje vo väetkých dokumentoch, ktoré je na základe zmluvy povinný
predkladať PPA alebo inému orgánu, uvádzaťjilatné, uplaé a pravdivé informácie.

11. Konečný prijímater sa zaväzuje na základe písomnej výzvy poskytovať PPA požadované infomiácie
oprojekte a/alebo koneffnom prijímateľovi, dokladovať PPA svoju čumosť aposkytovať súčumosť
a dokumentáciu vzťaliujúcu sa k predmetu projektu.

12. Konečný prijímateF sa zaväzuje v lehote do troch pracovných dní od vzniku predmetnei skutočnosti
písomne (s preukázateľnÝm doručením) informovať PPA o: /

a) kaídej zmene identifíkačných údajov konečného prijímateľa vrátaoe právneho nástupníctva,
b) správnom, súdnom, exekučnom alebo inom konaní, ktoré súvisí s predmetom phienia zmluvy,
c) vstupe konečného prijímateľa do nútenej správy.

13. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje v lehote do pätnástich pracovnÝch dní od vzniku predmetpei
skutoíností písomne (s prcukázateľnÝm doručením) informovať PPA ovšetkých ďalších
skutočnostiach, ktoré maju alebo môžu mať vplyv na riadne plneme zmluvy.

14. Konečný prijímateľ sa zaväzuje využívať všetky vhodné zásady neodpomjúce poctivému obchodnému
styku kzískaniu rabatov, zliav aprovízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať

v_

v účtovoíctve a v ŽoP. O všetky uvedené dobropisy bude platba NFP znížená.

15. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje, že umožní vykon kontrolv zo stranv oprávnenÝch kontrolných
/

zamestnancov v zmysle prisluSných predpisov EU apredpisov SR abude ako kontrolovaný subjekt
pri výkone kontroly riadne plniť poviimosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je
povínný umožmť vykonanie kontroly použitia fínančného príspevku apreukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestaancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne
a vČasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť (napr. Čl. 37 nariadenia

f

Rady (ES) č. 1290/2005, nariadenie Komisie (EÚ) .Č. 65/2011, zák. č. 523/2004 Z. z., zák. é. 502/2001
Z. z., zák. č. 274/2006 Z. z., zák. č. 39/1993 Z. z, zák. č. 10/1996 Z. z.). Konti-ola môže byť
vykonávaná po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy.

16. Prípady zásahu vySSe^ moci (čl. 47 nariadenia K.omisie (ES) Č. 1974/2006) sa koneCný prijímateľ
zaväzuje písomne oznámiťPPA spolu s prísluSnymi dôkazmi v lehotc do desiaticlLpracovnvch dnf
od dátumu, ku ktorému konečný prijímateľ alebo ním poverená osoba sú schopní tak urobiť.

17. KoneČný prijímateľ sa zaväzuje v lehote do troch pracovných dní od doručenia upovedomenia o začatí
exekúcie písomne upozorniť exekútora, že podľa ustanovenia § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s ustanovením § 61 a) zákona č. 233/1995 Z. z. hnuteľný a nehnuteľný majetok obstaraný
a/alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy nepodliehajú výkonu rozhodnutia
podľa osobitných predpisov s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA a/alebo
bankou/nebankovým subjektom, s ktorým má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

18. Konečný priiímateľ sa zaväzuie vrátíť Doskvtputv nenávratnÝ finani'ný príspevok v Drípade.jik
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konečný prijímateľ nevyčeipal poskytnuté finančné prostriedky EPFRV a spolufmancovania zo
štátaeho rozpoČtu,
- konečnému prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky EPFRV a spolufínancovama zo
štátaeho rozpoČtu z titulu myhiej platby,
- konečný prijímateľ pomšil poyumosti stanovené vzmluve (najmä poruäenie fiinančnej disciplíny
a vznik aezrovnalosti) , na základe ktorých mu vyplýva povianosť vrátiť poskytnuté fínančné
prostriedky,

koneČnému prijímateľovi vdôsledku zavedenia úroCeného účtu aposkytnutia zálohovej plaťby
vznikli na účte úroky.

19. Konečný prijímateľ sa zaväzuje oznámiť PPA vrátenie finančnÝch prostriedkov a zaslať oznámenie
o vrátení finančných prostriedkov do pätnástich pracovných dní odo dňa uskutoínenia úhrady
prostriedkov v súlade s výpisom z bankového úítu. Fonnulár oznámenia o vrátení fínančných
prostriedfcov je zverejnený na intemetovej stránke http://www.apa.sk. Prílohou oznámenia o vrátení
finančných prostriedkov je výpis z bankového účtu. FinauČné prostriedky EPFRV a spolufínancovama
štátnetio rozpočtu, ktoré je konečný prijímateľ povumý vrátiť, sa zaokrúhl'ujú nahor na najbližäí cent.

ČL.vm.
ŠPECIFICKÉ POVINNOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA

1. Koneéný prijímateľ sa zaväzuje realizovať investície na územf Slovenska a v rámci územnej
pôsobnostíJYEAS. ;'

t

2. Konečný prijímateľ musí mať sídlo v uzemnei pôsobnosti MAS.

3. Všetky objekty podporené zverejných zdrojov vrámci realizácie predmetu projektu musía byť
prístuDDé vereinosti.

4. K-onečný prijímateľ sa zaväzuje zachovať vlastnícke právo resp. inÝ právnv vzt'ah oprávňujúci
konečného prijímateľa užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. yýstavba
nových športových ihrisk). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých techmcké zhodnotenie
je predmetom projektu konečný prijímateľ sa zaväzuje preukázať vlastnícky vzťah kpozemkom
priprvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku avprípade nákupu pozemkov
určených na výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ sa zaväzuje

v_

preukázať vlastnícliy vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po nadobudnutí právoplatuosti
kolaudačného rozhodnutia.

5. Projekt musÍ mať neziskovÝ charakter.

6. Realizácia projektu musí bvť vsúlade so stratéeiou príslu§nei MAS. Zmeny vinvestičnej Časti
projektu sú neprípustné s výnimkou pripadov, uvedených v čl. I. zmluvy.

7. Konečný prijímateľ nesmie predmet proiektu prenaiať tretej osobe po dobu platností zmluvv.

8. Po ukončení projektu sa konečný prijímateľ zaväzuje zareeistrovať podporenú aktivitu do Agentúry
pre rozvoj vidieka, ktoráje hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka, a to do 3 mesiacov

V,

odpodamaposlednejZoP.

9. Konečný prijímater sa zaväzuje predložiť originábu verziu monitorovacei správy projektu súíasne
s posledaou ŽoP na predpÍsanom tlačive, ktoré je zverejnené na mtemetovej stránke
http://www.laad.gov.sk alebo http://www.apa.sk. Použije sa formulár monitorovacej správy pre to
opatrenie osÍ 3, ktoré sa implementuje prostredníctvom osi 4. Akje predložená monitorovacia správa
nekompletná alebo konečný prijímateľ ju nepredloží, PPA vyzve konečného prijímateľa, aby
v stanovenej lehote odstráail identifikované nedostaťky. PPA je oprávnená pozastaviť vyplateme
poslednej ŽoP až do doby doruČenia kompletaej monitorovacej správy resp. jej časti.

v

10. KLonečny jmjímateľ, ktoiy ^e3?a^.^o^°5Ľl-,z o^a.![e^i.^!.?^ Z.^X-^!^ ^^ľ?^<^tu!ľL^^.^1^1^,^
predložíť ŽoNFP na obdobné čiimosti osi 3, ak sú zahmuté v príslušnej stratégii MAS, pričom nesmie
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dôisť k dupUcitnému financovaniu tej istej čmnosti 20 štmlcturálnych fondov, Kohémeho fondu
alebo akéhokoľvek iného fmančaého nástroja EÚ (čl. 22 nariadenia Rady (ES)  . 1290/2005, čl. 70 ods.
7 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, čl. 26 ods. 6 nariadenia KomisÍe (ES) č. 1975/2006).

11. KoneČný prijímater sa zaväzuje spÍňať podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP č. 3/4.1
r

ISRO/2011.

12. Konečný phjímateF sa zaväzuje predchádzať vzniku nezrovnalostí (čl. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006)
a v prípade ich vzniku prijať bezodkladne nápravné opatrenia.

v

ČL.Di:.
POVINNOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA VOČI PRÍSLUŠNEJ MAS

v

1. Konečný prijímateľ sa zaväzuje po schválení ŽoP na PPA predložiť na MAS kópiu Vvhlásenia
o overení preukazujúcu výšku EPFRV a štátneho rozpočtu, ktoré budú poukázané na účet konečného
prijímateFa, bez zbytočného odldadu po jeho obdižaní z PPA.

2. Konečný prijímateľ sa zaväzuje súčasne s preďložením monitorovacej správy na PPA predložáť kópiu
monitorovacei správv projektu aj príslušnej MAS, ato vsúlade sPlánom moaitoringu, ktorý je
stanovený v stratégíi M.AS. Konečný prijÍmateľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie príslušnej MAS
dodatočné monitorovacie údaje o projekte a/alebo koneínom prijimateľovi, o ktoyé MAS požiada
v súlade s Plánom monitoringu stanoveným v stratégii MAS. t

3. Konečný prijímateľ sa zaväzuje v prípade zmien podliehajúcich schváleniu PPA, predložiť písomnú
žiadosť oschválenie takejto zmenv naiskôr príslušnei MAS anásledne skladným stanoviskom
MAS zaslať žiadosť dopomčenou poštou alebo osobne na adresu PPA uvedenú v hlavičke zmluvy. Ak
MAS zanikne, konečný prijímateľ predldadá písonmú žiadosť o schválenie zmeny priamo na PPA.
KoneČaý prijímateľ sa zaväzuje o každej zmene schválenej PPÁ príp. o každom dodatku k zmluve
Ínformovať prísluänú MAS spôsobom, dohodnutým s príslušnou MAS.

4. Konečný prijímateľ sa zaväzuje umožniť Monitorovaciemu výbom MAS ako kontrolnému orgánu
MAS vykonanie kontrolv realízácie proiektu v rámci stratégie. PPA prehodnotí ďalší postup voči
koneČnému prijímateľovi vprípade, ak MAS zistí pomšenie zmluvy zo strany konečného prijímateľa
a písomne o tom upovedomí PPA.

ČL.X.
ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE

r_ v r

ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Konečný prijímateľ, ktorýje účtovnoujeáiotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovsíctva účtovať o skutočnostiach, týkajúcich sa
projektu v
a) analytickej evidencii ana analytických účtoch včlenení podFa jednotlivých projektov, ak účtuje
v sústave podvojného účtovníctva,
b) úČtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorSich predpisov
so slovným ačísehiým označemm druhu poskytnutej podpory vúčtovných zápisoch, ak účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Konečný prijímateF, ktorý nieje úÍítovnoujednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z- o účtovníctve v
znení neskorŠích predpisov, okrem prijímateľa podpory podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, sa
zaväzuje viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v zmysle § 2 ods. 4 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovnícťve v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa poskytnutej podpory v
účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve podl'a § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a Číselným označením druhu poskytautej podpory
pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania
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majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácií a spôsobe oceňovania.

3. Konečný prijímateľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu podl'a odseku 1,
evidencíu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa prqjekŕu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Na účely certifílcačného overovania je konečaý prijímateľ povumý na požiadanie predložiť
certifíkačnému orgáau ním uríeaé účtovné záznamy alebo evidenciu podl'a odseku 2 v písomnej forme
a v technickej forme, ak konečný prijímateľ alebo partner vedú účtovné záznamy alebo evidenciu
podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o úťtovníctve v
znení neskorších predpisov. Túto poviimosť má konečný prijunateľ po dobu, po ktorú je povinný viesť
a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dohunentáciu podľa čl. X/3 zmluvy.

v

CL. XI.
/ .< r

VYHLÁSENIA ZMLUVNYCH STRÁN

1. Konečný prijÍmateľ vyhlasuje, že predmet projektu nebol a nie je predmetom žiadneho iného
fínancovama/spolufínancovania 20 štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo akéhokoľvek iného

r.

finančného nástroja EÚ alebo z mých národných zdrojov a nebol ani predmetom
<

fmancovama/spolufínancovania z rozpočtu EÚ v predchádzajúcích programových obdobiach (čl. 22
nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, čl. 70 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, Čl. 24 ods. 5

/.

nariadenia KomisÍe (EÚ) č. 65/2011). t

2. KoneČný prijÍmateľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou predmetu projektu podFa zanluvy, poskytne
Miaisterstvu pôdohospodársŕva arozvoja vidieka SR alebo m'm poverenej právnickej osobe, ktorá
zabezpečuje propagáciu apublicitu oEPFRV aPRV, údaje amformácie vrozsahu Čl. XII. ods. 1
zmluvy, potrebaé pre štatistické vyhodnotenie údajov (zber, analýza a spracovanie údajov
prostredníctvom rôznych štatistických metód), publikácie, brožúry, výskunmé účely a pod. a ymožní
vykonať fotodokumentáciu realizovaného predmetu projektu.

3. Konečný prijímateľ vyhlasuje, že účet konečného prijímateľa, uvedený v zmluve na poukázanie NFP, je
identický súčtom konečného prijímateľa, ktorý je uvedený vzmluve oúvere s bankou/nebankovým
subjektom, ktorá poskyda úver na spolufmancovanie predmetu projektu. Toto vyhlásenie platí iba
v prípadoch uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi PPA a bankou/nebankovým subjektom, alc zmluva
o úvere bola uzatvorená skôr ako zmluva o poskytnutí NPP pri súčasnom dodržam ustanovenia čl. FV.
ods. 1 zmluvy.

4. Konečný prijímater vyhlasuje, že udeľuje PPA súhlas na poskytnutie mformácií, súvisiacich
s realizáciou zmluvy banke/nebankovému subjektu, ktorá posltytla úver na spolufínancovanie predmetu
projektu. Toto vyhlásenie platí iba vprípadoch uzatvorenej zmluvy ospolupráci medzi PPA
a baakou/nebankovým subjektom.

5. Koaečaý prijímateľ vyhlasuje, že všetk^ úkony spojené srealizáciou prqjektu, ktoré vykonal pred
podpisom zmluvy, sú v súlade s podanou ŽoNFP.

6. PPA vyhlasuje, že konečný prijímateľ je oprávnený spnstupniť banke/nebankovému subjelctu zmluvu
o poskytnutí NFP vrátane dodatkov k nej a zmluvu o zriadem záložného práva uzatvorenú medzi
konečným prijímaterom aPPA, ktorej predmetom bude majetok identický smajetkom založeným
v súvislostí s realizáciou projektu aposkytnutým úverom vprospech banky/aebankového subjektu.
Toto vyhlásenie platí iba v prípadoch uzatrorenej zmluvy o spolupráci medzi PPA
a bankou/nebankovým subjektom.

7. KoneCný prijímateľ vyhlasuje, že údaje a dokumenty, ktoré sú obsahom spisu pmjektu, sú považované
za obchodné taiomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. PPAje oprávaená poskytaúť ich iba
Mmisterstvu pôdohospodárstva SR, orgánom EÚ apríslušným kontrohiým orgánom a zaväzuje sa ich
chrániť pred zneužitím.
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8. Konečný prijímater berie na vedomie, že táto zmluvaje povinne zverejňovaná na základe ustanovenia §
5azákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplaení niektorých
zákonov v znení neskoršÍch predpisov.

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že vpripade nezverejnenia zmluvy do troch mesiacov od uzavretia
zroluvy platí vzmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že kuzavretiu zmluvy
uedošlo.

y_

10. Konečný prijímater berie na vedonúe, že PPA je oprávnená skontrolovať údaje uvedené v ZoP aj na
základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú tretie strany (čl. 26 ods. 1 písm. a)

r

nariadema Komisie (EÚ) č. 65/201 1).

v

CL.XIL
v f

VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Konečný prijímateľ podpísaním zmluvy udeľuje PPA súhlas so zvereinením ädajov, vyplývajúcich
z obsahu zmluvy vrozsahu (bod 2.1. prflohy č. VI nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006, nariadenie

/

Rady ES č. 1290/2005, Vykonávacie nanademe Komisie (EÚ) č. 410/2011):
v

a) názov, ICO,
v

b) adresa/sídlo, vrátaae PSČ,
c) os/opatrenie/podopatreme,
d) názov projektu, /

e) výška schváleného NFP a vyplateného NFP, súčet všetkýcji fínančných prostriedkov vyplatených
PPA konečnému prijÍmateľovi v prísluŠnom fmaDČnom roku v mene, v ktorej bolí fínančné prostriedky
vyplatené,
f) núesto realizácie projektu v súlade s čl. I. zmluvy.
Konečný prijímateľ súčasne berie na vedomie, že uvedené údaje môžu byť spracované príslušnými

r_ /

audítorskými a kontrolnými orgánmi EU a SR na účely ochrany fínanČných záujmov EU. Osobné údaje
konečného prijímateFa sa poskytujú v súlade s požiadavkami smemice 95/46/ES.

2. K.onečný prijímateľ podpísaním zmluvy udeľuje PPA v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov vznení neskotíích predpisov súhlas na spracovanie ieho osobnvch údaiov

v

uvedených v ŽoNFP a v zmluve.

3. Konečný prijímateľ podpísaaím zmluvy udeFuje v zmysle zákona Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov vznení neskorších predpisov súhlas s Doskvtovaním a sprístupňovaním ieho osobnÝch
údajov uvedených v zmluve v rozsahu čl. XII. ods. 1 zmluvy subjektom, ktoré na základe písomnéiio
poverema Mínisterstva pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR zabezpečujú propagáciu apublicitu
o EPFRV a PRV za účelom spracovania a Štatistického vyhodaocovama údajov.

4. Všeťka korešpondencia, adresovaná koneČnému prijímateľovi na adresu uvedenú v zmluve, sa považuje
za doručenú:

a) dňom prevzatia písonmosti,
b) dňom odmietnutia. prevzatia písomnosti,
c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na pošte.

5. Vsúlade sustanovením § 8 ods. 10 druhej vety zákona č. 523/2004 Z. z. výkonu rozhodnutia
nepodlieha hnutefný majetok a nehnuteľný majetok obstaraný z prostriedkov poskytaiutých zo štátneho
rozpočtu azrozpočtu EurópskeJ únie, svýmmkou yýkoau rozhodnutia realizovaného PPA a/alebo
bankou/nebankovým subjektom, s ktorým má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

6. V súlade s ustanovením § 8 ods. 10 prvej vety zákona č. 523/2004 Z. z. fmančné prostriedky,
poskytnuté zo štátneho rozpočhj a z rozpočtu Európskej únie vedené v banke na dotačnom účte
konečného prijímateľa nepodliehajú výkonu rozhodnutía podľa osobitných. predpisov.

.1-4



V

CL.XHL
v

UKONCENIE ZMLUVY

1. Záväzky zo zmluvy zanikajú po uplynutí piatích rokov od vydania rozhodnutía podľa § 37 zák. č.
528/2008 Z. z. vznení neskoräích predpisov (čl. 72 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)
s výnimkou prfpadu uvedeného v 61. Xm/2 zmluvy a čl, XIII/8 zmluvy.

v_

2. Ak koneíný prijímateľ nepodá žiadnu ŽoP v lehote do troch rokov od podpísania zmluvy, záväzky zo
zmluvy zanikajú po uplynutí broch rokov od podpísania zmluvy. Ak konečav priiímateľ nepodá

v

poslednú ŽoP v lehote do troch rokov od podpísama zmluvy, záväzok PPA na vyplatenie čiasťky
y

zodpovedajúcej poslednej ŽoP zaniká po uplynutí troch rokov od podpísania zmluvy.

3. K ukončeniu zmluvy pred uplvnutím dobv trvania záväzkov zo zmluvv môžedojsť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán; dohoda 20 strany PPA je možná, iba ak sú vzájomné fmančné
záväzky zmluvných strán vysporiadané, prípaáie zo strany PPA nebol fínančný príspevok vyplatený;
b) odstópením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného
zákomiíka.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom preukázateľaého doruCenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvyje spojené s povinnosťou konečného prijímateľa vrátiť
PPA celý vyplatený NFP vrátane penále. Ustanovenia Obchodného zákonníka o náhpade škody týmto
nie sú doťknuté. t

5. Za poruSenie zmluvv podstatnÝm spôsobomsa rozum ie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy  1. IĽl; čl.FV/5; čl.V/2,22,28; čl..f

VII/1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18; Cl. Vffl; čl. Dí; čl. X;
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych
alebo neúplných údajov, predložených PPA zo strany konečného prijímatera;
c) ak právoplatný rozsudok súdu, opodstataená sťažnosť alebo zistenie kontrohiého orgánu preukáže, že
vprocese hodnotenia avýbem projektov došlo kspáchaniu trestaej čiimosti alebo ovplyvňovaniu
hodnotiteľov alebo pomšeniu zásad konfliktu záujmov,
d) ak konečný prijímateľ pomší zmluvu o úvere s bankou/nebankovým subjektom a toto porušeme má
za následok stanovenie predčasnej splatnosti pohľadávky banky/nebankového subjektu voči koneČnému
prijímaterovi zo zmluvy oúvere. Toto platí iba vprípadoch uzatvorenej zmluvy ospolupráci medzi
PPA a bankou/nebankovym subjektom. l*t>

^
t

.I ^

6. Konečný príjímateľ berie na vedonúe, že každé pomšenie zmluvy 20 strany konečného prijímateľa
PPA považuje za poruSenie finančnej discipHny v zmysle zákona É.; 523/2004 Z. z. a môže mať za
následok príslušné sankcie (ukončenie zmluvy, vrátenie vyplateného NFP vrátane penále, posudzovanie
vzmknutej nezrovnalosti, posudzovanie trestnoprávnej zodpovednosti).

7. Zmluvné strany v súvislosti so zmluvou nebudú aplikovať ustanovenie § 374 Obchodného zákomiíka
o okohiostiach vyluČujúcich zodpovednosť. PPA nebude požadovať čiastočné alebo úplné vrátenie
vyplateného fÍnančného príspevku iba vprípade vyŠŠej moci alebo mimoriadnych okolností (ČI. 47
nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006).

8. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkv zo zmluvy zanikaiú dňom vstupu konečného prijfmateľa do
likvidácie. ako ai dňom vyhlásenia konkurzu na majetok koneČného prijímateľa, ak kvstupu
konečaého prijímateľa do likvidácie a k vyhláseniu konkurzu došlo v období do uplynutia štyroch
rokov od podpísania zmluvy. V tomto prípade sa konečný prijímateľ zaväzuje vrátiť PPA finančné
prostriedky poskytnuté na základe zmluvy v lehote do 3 kalendámych dní od vstipu konečného
prijímateľa do likvidácie alebo do 3 kalendámych dní od vyĽlásenia konkumi. V opaČnom prípade
vzmlcá PPA pohľadávka v sume vyplateného NFP a prípadného penále a PPA je oprávnená uplatniť ju
v konkurznom konaní a v likvidácíi.

15



\

\

\
v

CL. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je možné memť alebo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán fonnou
písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami. PPA nebude akceptovať také zmeay
vschválenom projekte, ktoré by molili ovplyvniť bodové ohodnotenie projektu. Na uzafrvorenie
dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.

3. Práva a povumosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných stráa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými
/.

ustanoveniami Obchodného zákotmíka za predpokladu, že nariadenia orgánov (EU) neobsahujú
gpeciálnuúpravu.

5. Zmluvajevyhotovenávdvochvyhotoveniach, pojednomprekaždúzmluvaú stranu.

6. NeoddelÍteFHou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve - Oprávnené výdavky na predmet realizácie
schváleného projekŕu - tabuľka  . 14

7. Zniluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzaťvorili v tiesni a za nápadne nevýhodpých podmienok.
Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento
vyjadruje ích slobodnú avážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi
vlastnomčnými podpismi.

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

- 4 APR. 2012 "^^A^.
ZaPPA dňa Za konečného prijímateľa dňa

><A.pt^
% ^

'E
o o
a m
o a

^e sT,%
^ ^2

^
Ing. Vadim U j/- generálny riaditeľ

Vi

Pôdohospodí^k^ platobiiá agentúra Ing. ^ľtefan Jaklovský, starosta obce
Obec Poproč

16
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Taburkač. 14g) VypÍňa MAS Vyplňa PPA (vyhodnocovater OVP)
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU KOTitroiovf: íKofítfolovaf: vyhodnocovatef OVP

Meno; Meno:<m> Ing.JurajJakubec

Détum: Détum: 25.11.2011
/t-' /Podpte: ^odpts:

Žiadater vypíňalen biele bunky Stlpec "KoŕekciaĽ/vyplňa MAS v prfpade^že bola vykonaná korekcia elektronicky!
na

yýdavky pre]e>cta v EUR fna 2 cfes.mletta) 2M3 * .w
T^

A* .*] HIMMM tstvrt^k ^ 2.>twfroR 3.atvrfrok te .<4tnťrok Rok apotu Koreketa Rokupr,*. * >

1 .Oprdvnené výdavky spolu
0,00 14923,41 0,00 0,00 14 923,41 0.00 14923.41

2.Neoprávnené výdavky spolu
2 984,68 2 984,68 2 984.68

3.Cefkové výdavky spolu (1+2) 0,00 17 808,08 0,00 0,00 17908,09 0,00 17 908,09

nRozpís oprávnených výdavkov 2013

Kontrota prs
k&neéného Korehcta Swna po korekcli(v EUR r% 2 desflfiné mfe<rta) Jed.GCna MROÍ; CetkomvEUR l.stvrtírek SLstvrťFok S.stvďrok 4.rtwťTok Spoly prijfmat&Ta- (vypfňa MftS vEURprekladatefa Wp.PPA)

projekty*

Úprava verejného priestranstva v obci Poproí - HSV 13000,04 1,00 13 600,04 13000,04 13 000,04 0,00 13 000,04
ť

Oprava verejného priestranstva v obci Poprofi - PSV 1 923,37 1,00 1 923,37 1 923,37 1 923,37 0,00
1 323.37

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 0,0&<

0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0.00

0,0& 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
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Tabuíkai. 14g) Vyplrta MAS VypÍrta PPA (vyhadnocovateTpVP}
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU Kťmteftoviá: IťjntFptoval- vyhodnocovater OVP

SLUŽBY EXTERNÉHO MANAŽMENTU ítes Mww- Ing. Juraj Jakubec

Otom: Péhfro 25.11,2011
^ 7

Po<tete; Pijdpte:
'^ypliSa ŇASv priŽIaďatef vyplňa ]en biele bunky StTpec "Korekcia'íVýpl prípade, že bola vykonaná korekcla elektronicky!!!

\fŕd<"*V projektu v EW fff 2 tftMi.mimf) 2tH>

.1.twfrok 2.*twťrok ( 3.<h7ťro(t ^4^wtíro>4 ^ Roicpottí J^ ^ ffemteit ^ Rokupr.i^
I.Oprtivnan* výdavky apolu 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1000,00 0,00 1 000,00'

Z.Neoprtvnané ťýdavky spalu
0,00 0,00

S.Cailtové víd>vky*polu (1+^ 0,00 &,00 0,00 1 000,00 1000,00 0,00 1 OOO.OO

Rozpis oprévňených v^ítevkov > 2013* > >

Kontfpta p>
konéíftého Konkchi Suma pft kwtítéH(v EtíR na 2 AreaBró nnestftl Ad,cw MnoiL MlsomvWR t^tvrt^ik 3.stwťrok 3.>twfrok 4.rtwťn>k Spult* (sriXmatol*' (vyt*toMA8 vCUR

prridadatetg fp.PPA)
pftfktu

Rladenle projektu - Úprava verejného priesfranstva -
1 000,00 1,00 1000,00Poproŕ 1 000,00 1000,00 0,00 1000,00

U,OCf 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

OIÚĎ 0,00
0,00

0,00 <l,t>
6,00

0,00 0,00
o,oa

0,00 &,00
0,00

0,00 0,00
0.00

0,00 0,00
0,(H>

0,Wt OtOO^

0,00
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