
ZMLUVA o POSKYTNUTÍ NtrNÁvRATNEHo FIN'A.NČNÉHO PRÍSPEVKU
č.3090708MN8

uzatvoĺená v súlade S naľiadenÍm Európskelro parlamentu a Racly (EU) č. 130312013,naľiadením Eu'ópskeho

p".ĺ"*""r" 
" 

Rady (EU) č. ĺ305l20l3, naľiadením Euľópskelro paľlamentu a Rady (EU) č. 130612013, naľiadenínr

Euľópskeho parlu-"ntu u Ŕaoy (eul č' 2020l2220,Vykonávacími a delegovanými nariadeniarni l(ornisie (EU),

Progľamom rozvojavidieka SR 2014 - 2022' Systénrom finančnélro riadenia Európskelro poľrrohospodárskeho

fondu pre ľozvoj viclieka v platnom znení, Systémom riadenia Progľalĺu ľozvoja vidiel<a sR 20 l4 '2022 v

platnom znení, Systóm ľiadenia CLLD (LEADER a komunitný ľozvoj) pre pľogľamové obdobie 20l4-2020

v platnom znení (ďalej len ako '.Systém 
ľiadenia CLLD") a podl'a $ 269 ods. 2 zákona č. 513/l 991 Zb'

obchodného zákonnĺka v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,obchodný zÍtkonník"), $ 20 ods' 2 zá|<ona č'

52312004 Z. z. oľozpočtových pľavidlách veľejnej spľávy a o zmene a doplnení niekĺoľých zákonov v znení

neskoľších predpisov a podlb $ 25 zákona č.2g2l2au Z. z. o príspevku poskytov aĺ'oln z euľópskych

štĺuktuľálnych a investičných fondov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v zneti neskoĺšĺch pľedpisov

(d'alej aj ako,,Zmluva o poskytnutí NFP" alebo ,,Zmlwa")

ZMLUVNE STRANY

Poskytovatel':
Názov:
sídlo;
lČo:
štatutáľny oľgán

Pľávna forma:

(d'alej len,,PoskYtovateln')

Pľijímatel':
Názov:
síd1o:

tČo:
štatutáľny orgán:

kontaktné úclaje - tel' /e-mail

a

Pôdohospodáľslĺa platobná agentílra
Hľaničná l2,8l5 26 Bratislava

30 794 323

Mgľ. Jozef Kiss, MA' generáIny ľiacĺitel'

rozpočtová organizácias pôsobnosťou podl'a ô 9 a rrasl. zák. č.280120|1 Z. z. v

spojení s $ 2l a nasl. zákorra Č. 52312004 Z. z.

obec Vígl'aš
962 02 Vígl'aš, Zvolenslĺá l

00320382
lng. Róbeľt Záchenský, štatutárny zástupca

+42lr 90564750 1 /staľosta@viglas.net

(d'alej len '. 
PrijĺmateI"')

(Pos1tytovatel,a Prijĺmatel'sa pľe úČely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP označujú cl'alej spoločne aj ako ^,Zmluvné

stľaIry" alebo.1ednotlĺvo,.Znlluvná strana")

Zmluvné strany sa rra z/rlilatle pľávoplatnóho Rozhoĺlnutia č. NFP309070BMN8 zo ĺJňa23'06'2022 o

schválerrí Žiaĺlosti o poskytnutie lrenávratlrého finančného príspevktr (ĺl'alej len,,ŽoNFPo') vyc|rrného podl'a

zá|<ona č.2()2nal4 Z' z. o príspevku poskytÔvanom z euľÓpslĺych štľtlktuľálnych a investičrrých fondov a o

zmene a ĺloplnenĺ nielttĺlľých zálĺonov v znení neskorších predpisov (cl'alej alĺo o,Zakon o prísper'ku z

EŠIF") anazálĺlatlevýzvymiestnejalĺčnej skupinyPoĺlpol'arrie,č.MAS-044 17.4l5(ď'zllejlen,.Výzva")

ĺtohodli na uzavľetí Zmluvy o poslĺytnutí NFP:



Euľópsl<y pol'nohospocleĺľsl<y l'ond pľe ľozvo.j viclieka: Etrľópa ínvestLrje c1o vicliecl<ych oblastí

l.l

ČlÁľĺorc l UVoDNE USTANoVENlA

Zlnluva o posl<ytnutí NFP vyuŽíva pľe zvýŠenie pľávnej istoty ZlnlLrvných strán poiqly a ĺlefi!rície, ktoľesú uveclene v Pľíľr-rčl<e pľe prijímatel'a pre opatľenie l9. Poclpoľa na llriestny ľozvo; v ro,.,.T*ĺ.iu,iu|LEADER v platnorlr znení (cl'ale.j len ,,Pľíručl<a pľe pľijímatel'a"). "t'ieto po.jmy a cleflrlície sa vzt,ahLtjĹr nasanrotnú textovú čast'Zlnluvy o poskytnutí NFP aj na jej pľílohy (uváclza.|ú Sa v texte vel,l<ým začiatočnýnr
písľne nonl).

Ztnlĺ-lvou o poskytnLrtí NFP sa označu.je táto Zrrlluva o posl<ytnutí NFP a.iej pľílohy. Pľílohy tlveclené
v článkLl ĺ0 tejto Zlnluvy tvoľia jej neoclclelitel'nťr sĹlčast', tzn' iclt obsah je pľe Zmluvné strany záväzný.
Neodclelitel'níl súčast'tejto Zmluvy o poskytnutí NF'P tvoľia Všeobecné zmluvné poĺtmienky (cl,alej len
''vZP"), ktorých alĺtuálne platné znenie je zverejnené na webovonl síclle Poskytovateloa www'ap.-sk
v časti Pľojektové poclpoľy: PRV 20 14 - 2O2OlMAS (Miestne akčrlé skupiny).

1.2

1.3

2.1

2.2
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2.5
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ČI"ÁNox 2 PREDMET A UČEL ZMLUvY

Pľeclmetom Zn"lluvy o poskytnutí NFP.je úpľava znIuvných poclrnienol<, pľáv a povĺnností Znrluvných
stľán pľi posl<ytnutí NF-P zo stľany Posl<ytovatel'a Pľijĺmatel'ovi l'la ľealizácitl Al<tivít Pľojektu, ktoľé srjr
pľeclInetom schválenej ŽoN FP.

Ljčelonl Zmltlvy o posl<ytrlutí NFP je spoluÍinancovanie schváleneho Pľojeĺ<tu Prijínlatel'a, uvecleného
v pľĺlohe č. 2 tejto Zlĺluvy .
Poskytovatel' sa zaväzu.ie, Že na základe Zlĺluvy o posl<ytnutí NF P poskytne NFP Pľijĺllatel.ovi na Ĺrčel
uvedený v ods.2.2 tolrto článku Zn'llttvy na realizácitt Aktivít Pľojel<tu, a to spôsobotn a v sĹrlacle s
ustanovenianú Znlvvy o poskytrlutí NFP.

Prijĺmatel' sa zaväzĺĺ.ie prijat' posl<ytnutý NFP a realizovat' všetky Al<tivity Pľo1el<tu tak, aby bol
c1osiahnutý ciel'Pľo.iel<ttr a aby boli Aktivity Pľojekttr zretĺlizovane Riadne a Včas prí cĺodľŽaní zásady
hospodár'nosti a pľirneľanosti nál<lacIov a pri clodľŽaní poclniienok stanovenýclr v Znllttve o poskytnutí
NFP.

Podrnienky posl<ytnutia NFP uveclene vo Yýzve, mLlsĺa byt' splnené aj počas celej cloby pla'tlrosti
aĹrčinnosti Zmlwy. Portršenie týchto pochrrienok pocll'a pľvej veý"je poclstatnýrn poľušenírn Zmluvy o
posl<ytnLrtí NFP a Pľijínlatel'.je povillný Vľátiť NFP alebo jehcl ĺási' v sĺlacle s článlĺom l8 YZP, ak z
Pľávnyclt dolĺumentov, vyclaných Poskytovatel'oln a zveľe.jĺlených lla webovom síc1le Poskytovatel,a,
nevyplýva vo vzt'alru l< jedn.otlivýnr poclnrienkaln posĺ<ytnutia pľíspevku iný postLrp.

NFP posl<ytnutý podl'a Zmluvy o poskytrrLrtí NFP je tvoľený prostrieĺ.1kanri EU a Štátneilo rozpočtu, V
clôsledku čoho musia byť ÍŤnančné pľosh'iecĺl<y tvoľiace NFP vyrraloŽené:

a) v sŕrlacle so zásadotr ľiaclneho flnančneho hospocláľenia v ztnr-sle čl.33 Naľiacĺenia etĺrópskeho
Paľlalnentu a Racly (Et.ĺ, ELlľatonl) 20l 8/ l04ó č (U. v. EU. I- l 9 j).

b) hospoĺlárne, eľelĺtívne, Ĺrčinne a r]rčelne,

c) v sĹtlacle s ostatlrýtni pravic1lanii ľozpočtového lrospoclerľenia s veľejnými pľostr.ieclkanli
vyplývajĹrcirrii z š I9 zálĺona Č.52312004 7', z. o ľozpočtovýoh pľavic1lách verejriej spľrivy a o
Znleng a doplnení niektoľý'ch zákonov v znení neskoľších pľeclpisov (cl'ale.j len ,.zakon o
ľozpočtovýc h pľav ic1 l ách ve ľe.; Ile.j spl.á vy.,).

Poskytovatel'.je opľávnený pľi.jat'osobitlle pľavicllá a posttlpy na pl'cVcl'ovaIlíe spInenia pocllnienok pocll,a
písln' a) aŽ c) tohto oclsektl Znlluvy o poslĺytnLltí N[rP vo vzt'ahLt lĺ v1,clavlĺĺltn v ľánrci Projektu a včlenit.
ich do 'jednotĺivých úkonov. ktoľé Poslĺytovatel' vvl<on1rva v sťrv'islosti s l)ľo.jektotĺl ocl naclobirĺlnutia
ťrčĺnnosti Zlnluvy o poskytlrtrĺí NFP (rlapl'ĺklacl v sĹrvisltlsti s lĺorltľolou Verĺjného obstaľávania. s
I<ontľolou Žiaclosti o pl:rtbtr (ĺl'alej lert ,,Ž{'ll'") vylĺonavartott ĺill'llrolt aclIriinistľatívnej finanČni,'j
kontľoly), ako a'j v ľálloi výl<ĺlnLr incj lĺontľoly, až'cl<.l sltonČe ĺiia rlobi t]clľŽate|.nosti Pľo.ielĺttr'
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Etrľóps|ĺy pol'nohospoclársl<y fbnĺ1 pre ľĺrzvtl.j viĺlieka: Euľópa irrvesttrje c1o vicĺieckycIl oblerstí

2'1 Ak Pľiiínlatel'poľuŠí zásacllt a|ebo pľavicllá pocll'a odseklr 2.6 písrn. a) aŽ c) tohto článl(Ll Zlnluvy o

poskytntrtí NÍrP'.je povinrrý vrátit'Nl'P alebo jehĺl čast'v sĹrlacle s Čl. l8 VZP'

2.8 Pri.iĺrnatet, je povinný zrlrŽat' sa vykorrirnia al<ehokol'vek úkonu, vľátane vstupu do zá'vžizl<ovo - pľávnel-rcl

Vzt'ahtl s treťou osobott, l<torýnr by cloŠlo k poľLršeniu článl<u l07 Zlnluvy o firngovaní F:'Ll v sĹrvislosti s

Pľo.jektotn s ohl'adoln na Skutočllost', Že posl<ytnutý NFP je pľíspevl<orĺ z veľejných zclľojov, s výninlkoLt

pľípacĺov,l<clezasiahlaVyššialrlocalebornimorĺaclneol<olnosti.

2.9 Poskytovatel' sa zaväztl1e vyuŽívať ĺlclkrrrrrenty sĹtvisiace s pľeclloŽenýll Projel<totn výltrčrle opľávnenýtni

osobami zapojenýrni najmä do pľocesu ľegistľácie, hocĺnotelria, ľiaclenia, nronitoľovania a l<ontľoly

Pľojel<tu a iclr zĺnltrvtrýnri paľtner'rĺi poskytujťrcini poľaclellsl<e sluŽby, ktoľí sĹr viazaní záväz'kon^ĺ

InlčanIivosti, čírn nie sťr clotknLrté osobitné pľeclpisy týkajúce sa poskytovania infbľmácií povinnýnli

osobami.

2.lO Nl.-P nenroŽno poskytnúť Pľijímatel'ovi, ktorý ku clňu podpisu a počas cele.j doby platnosti a Ĺrčinnosti

Znluvy o poskytnuií NFP rná povittnosť byť zapisovaný clo regish'a paľtnel'ov veľe.|neho sektora podl'a

zákorra č.3l5l20l6Z.z.oľegistI'i paľtneľovveľejnélrosel<toraa'oZl1'}eneacloplnení niel<torýchzátl<onov

a nie.ie zapisaný v ľegistri partnerov veľe.jného sektoľa. TĹrto skutočĺlosť oveľLrje Posl<ytovatel' na

!ĺips llrpys-gs!élv'pyý

V prĺpade poľuŠelria uveclenej povinrrosti je Posl<ytovatel'opľávnený Žiadať od Pľijímatel'a vĺátenie NFP

alebo.,elro časti a Pľijímatel' je poviriný vrátíť NFP alebo jeho časť v súlacle s článkom l8 VZP'

2.ll NFP nemožno posl<ytnĹLt'Pľiiímatel'ovi, l<toľému bol na zák|ade právoplatneho ľozsuc1krt uloŽený tľest

zál<azĺlprijímať dotácie alebo subverrcie, tl'est z.ákaztl prijílnať polnoc a podpoľu poskytovanĹr z ĺbndov

Euľópske1 ťrnie alebo tl-est zákazu účasti vo veľejnom obstaľávaní pocll'a { l7 aŽ 19 zál<orra č' 91120|6

Z. z. o tľestnej zoclpovednosti pľávnických osôb a Zmene a doplnení niektorých ztikoIrov v znení zá|<ona

č,.316120l6Z.z.(cl'alej len ,.zál<oĺ'lač.9Il20i6Z.z.").Vprípade,akvčasenadobuclnutiaprávoplatnosti
rozsucll<'u podl'a prvej vety tĺŽ'bol NFP alebo jeho časť Pri.iímateľovi vyplatený, poskytovatel'ĺná pľávo

odstúpiť ocl ZmlLrvy o poskytnr.rtĺ NFP pre poclstatĺré poľušenie Zm|uvy o poslĺytnLrtĺ NFP Pľi.iínratel'om

pocIl,a článktĺ 11 YZP aPrijímatel' je povinný Vľátiť NFP atebo jeho časť vsúlacle sčlánkorn l8vZP
(toto ustanovenie sa nevzťahL{e na fyzické osoby a na pľávnicl<é osoby, lrvecĺené v $ 5 zákona Č' 9l l20l6

Z. z., |<torými srjr: Sloverrsl<á repLrblika a jej oľgány, iné Štáty a ich orgárry, nredzináľodne organizácie

zľiadené na základe meclzináľoclného pľáva veľejrrého a ich oľgány, obce a vyŠŠie ťrzemné celky,

pľávĺrĺcké osoby, ktoľé sú v čase spáchania tľestného činu zľiaclené zákononr, iné pľávnicke osoby'

ktoľých lrrajetl<ové potlleľy alĺo cllŽníka netnoŽno uspoľiadat' pocll'a $ 2 zákorĺa Č. 712005 Z' z' o konkwze

a reštľuktuľal ízácii ao Zľnene a cloplĺlení niektoľých zákonov v znení neskoľŠích preclpisov)'

ČlÁNoĺ< 3 TERMĺN RIiALIZÁClE PRo;EKTU

Pľijímatel' sa zaväzttje poclať záveľečnĹr ŽoP vzhl'adorrr ku končiacetnu Sa pľogľalllovénrLt obdobiLr PRV

SR 20 l4 - 2022 clo l8 rnesiacov od naclobirclrrtrtia ĺrčinnosti te.jto ZnlLrvy'

V oclôvoclnených prípac1och bLrcle trloŽne al<ceptovat'tresl<oľší teľtrrín poclania záveľeČncj ŽoP zo stľany

Prijíĺnatel'a v sťrlac1e s platnotr legislatĺvoLr SR a EU, avšak najneskôr ĺlo 30'0(])'202_5' Oclôvoclnenýrti

pľípacĺrni sa ľoztrnlejĹr situácie ustanovené v čl' 5 ocls' 3 vZP'

Teľrnín poĺlania ziiverečnej ŽoP pocll'a ocĺsektr 3.l tohto článI<rr Znrltrvy o 1loslĺytrlutí Nľ:P je lĺonečný

a nie.ie moŽné lro lneĺlit' ani cloclatkolll k Zniluve o posl<ytnLrtí NF P.

3.1

),L

J.J

4.1

4.2

ČlÁľĺlx 4 VÝŠKA NFP

VýŠka NFP.ie trveclerrir v Pľílohe č. 2 Zrtlluvy"

Lĺplrrtnitel'riii trrieľa N[rP z EPtrRV a zo štátnelro ľozpočttl Slovenskej ľcpLrbIiĺ.y (cl'ale.j lcn..Šn sn'').ie

, Meliej rozvínute ľegi(lny (nlirrlo Bľatislavskelro l<.ľaja): L]PFĺ{V 75'l'i,. ŠR Sĺ{ ]-'l9'o'

-)/ l -)



4.3

4.4

4.5

EurÓpsiĺy pol'nohospocĺáľs|<y Íbncl pľe ľozvo.j vicliel<a: Ĺiuľópa ilrvestLrje clo vicliecl<ych olrlzrstí

. ostatlté ľegióny (Bľatislavs|<ý kra.i): tlPFRV 5j %' sR SR 47%.

Za ĺlprávllené výclavky sa povaŽLriĹr výcĺavl<y, uveclené vo Yýzve al<o oprávnene výclavlĺy, pľičolrr
výclavl<y sťr opľávlrené, al< spĺRajĺ nasleclovĺré poclrrrienlĺy:

a) Výdavl<y sĹt povaŽovane za opľávnené, al< vznil<li a boli uhľadetle v Časc ocl poclallia ŽoN[rP na
zál<lade výzvy rla pľedklerdanie ŽoNFP V ľáll1ci illlplenrentácie stratégie Cl-LD' ktoľá.1e vyhlásená
pľĺslušnoLr MAS s výniĺĺ|<ou vŠeobecných náI<laclov sĹrvisiacich s investíciou vylrreclzeĺrých v
čláĺll<Lr 45 ods.2 písrrl' c) nariaclenia EP a Rady (EiJ) č. l3O5l20l 3, l<cle sa za oprávnené bLrcĺĹl

povaŽovat'vznil<ntrté a tlhľaclené výclavlĺy v čase pľecl poclanírn ŽoNFP na zál<iac1e výzvy rla
pľeclklaclanie ŽoNFP V l'álnci implementácie stľatégie CLĺ,D, ktoľá je vyhlásená pľísltlŠnoLr MAS.
a to ocl I..;anuáľa 20l6.

b) opľávnené sú výdavl<y vzniknuté pri usl<utočnení veľejného obstarávania/obstaľávania, l<toĺé sa
zaČalo najsl<ôľ cllia l9. apľĺla 20l6. Uvedené sa vzťahtrje aj na vŠeobecné náklady sťrvisiace
s investícioLt vymeclzené v článku 45 ocls. 2 písm. c) nariaclenia EPFRV, z l<toľých sú opľávnené
výdavlĺy tie, pľI lĺtoľýclr bolo veľejne obstaľávanie začaté na.jskôr dňa l9. apríla20l6.

c) Pľijĺmatel' Projel<tov je opľávnený aj na podporll V lánlci Štandaľdných opatľenĺ PRV, pokial'
výdavky z jeho Pľojektr-r nie sťr Í'inancova'né pľostrednĺctvorĺ stľatégie CLLD pľísluŠnej MAS.

d) Výdavok je v súlade s p|atnýrni vŠeobecne závazrĺými právnyrni pľeclpisnri (napľ. zákon o
rozpočtovýclr pravidlách, 7-.Yo, Z'ál<onník práce a pod.)' ako aj ľiadiacou dokunrentáciou a
metod ickýrrr i usmeľneniaIni vydaných Poslĺytovate l'onl.

e) Výclavok je vyna|oŽeIlý na Pľojel<t (existencia pľiarneho spojerlia s Pro_|el<tonr) ľealizovaný v
zĺnysle podmienol< PRV SR 20l4 _ 2022, Systélnu ľiadenia CLLD, podmienok zlnltrvy o
poskytnutí NFP, pocĺmienol< Výzvy, ľesp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Í) Výdavky sĹt vynaloŽene v súlacle s ustanovenianii PRV SR 20 I4 -2022, Systerlom ľiaclenia
CLLD a pľíľr.rčkor-r pľe pľijírnatel'a na oprávnené aktivity.

c) Výdavky sĹr v sťtlade s ciel'ĺni PľojektLr a pľispieva.jĹr l< dosiahnrrtiu plánovanýclr ciel'ov Pľojel<tu.
h) Výdavol< je prirneľaný, tj' zodpoveclá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zoclpovedá

potľebárn Projel<tu.

i) Výdavky mLrsia byt'identifil<ovatel'né a preuĺ<ázatel'né a musia byt'doloŽené Ĺrčiovrrýrĺi clol<ladmi,
ĺ<toré sú riadne evidované u prijínlatel'a v súlacle s platnou legislatĺvou.

j) Výdavol< je preukázaný Íaktúľanii alebo inými účtovnými cĺoklaclmi ľovnocennej pľeul<aznej
hodnoty, ktore sťr riaclne evicĺované V ťrčtovníctve prijínrateI'a v súlacle s platnýnli všeobecne
záväzllýni pľávnymi pľedpismi a Znllitvou o posl<ytnLltí NFP.

k) Výĺlavl<y spÍRaiĺ zásaclu ľiadnelro f-inarrčného hospocláľenia' ktorá zahŕňa zásacly hospocláľrlosti,
ef'el<tívnosti a účinnosti, pocll'a Čl. j3 naľiaclenia I04612018. V Sloveĺlskej ľeptrblike výclavky
musia záľoveri spÍriať aj Ĺrčelrlost' napr. V znrysIe rs 2 písm. o) zál<ona č.351l20il5 7.. z' o ĺinančne.|
l<ontľoIe a auc1ite a o Zlnene a doplrienĺ niektoľých zál<onov (ct'alej len ako,.Zál<on o finanČne.i
kontľole").

Za Ĺ)právnene výdavl<y na ľealizáciLt Aktivít Pľojel<tu sa povaŽLl jťr výclavl<y spíĺa.|ĺce pocĺmienky Lrveclené
v ocls. 4.3 tohto článkLl Zmluvy po poslec1nr.j lĺoľelĺcii, vykonanej ZalneStnallcoĺn Poskytovatel'a.
opľávrlene výdavky rnôŽLr byt'vynaloŽene preci pľeclloŽerrínr ŽoNFP, pľičorn veľejné obstarávanie lnohlo
byt' začaté rlajskôľ dňa l9.4.]0lÓ.

Za opľávnene výclavky na realizáciLr Al(tiVíl Pro.jel<tLr sĹr ptlvaŽovatle aj vŠeobecné výclavl<v na pľípľavrré
práce vyrraloŽene pľecl pľec1loŽenínt ŽoNFP Poslĺytĺlvatel'ovi v znrysle Pľíľučl<y pľe pri|írnatel'a v platnolll
ĺ'ncrlí '

Za Opľilvnene výclavl<y VlAS sa povaŽLrjÚ l,ĺtlavl''r.Lrvecleĺré v bode 2'4Yýzvy.

Z4-Qptavtigqp_54ti1lg'sa*y ZlLd]rg[_p].ĺp4gl':_l-r-ebtrclú po:aŽoyal_-v]ŕ4aY]$/:

a) nettveclenÓ vo Výzve al<o opľiivnetlc vĺtlavl.l:
b) vznil<nLrté na zállĺlade obstaľávaIlia toVAl'oV. stavebných pľác a sltrŽieb. kĺoľe Ilebolo vyl<onane

pocll'a záliorlĺl Č.343l20l5 Z. t'. o vcltjnottl obstartivaníĹ] O Zl]lene a doplnení lrielitoľýclr ziil<otlov
v znení nľ:skoľŠích pľeclpisov 1cl'alĺ'j lcn..ZĹil\()ll o Vo", alebo..ZVo"), Pľíľučlĺy pl'e Pr'ijírnatel'a.
pľĺslLršného Ustlreľnellia Poslĺy'tovatcl'a l' tlbstariivaniLl tovaľoý' stavebných pľác a sltrŽieb.

4113

tL6

4.1



-
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zverejnelreho na webovonr síclle Poskytovatel'a YĹuĹw--apaók (ďalej ako ',Ustnertrenie

Posl<Ytovate I'a'');

c) V l.ozpore s pľincípmi l<onfliktu záLtjrĺov pocll'a $ 46 Zákona o pľíspevku z gŠtp, SysteIrrotn

ľiaclenia PRV St{ 20l4 _ 2022 a SystéInom riadenia Ct,t,D v platnonr znení;

d) V ľozpol.e so zásaclan-ri hospodáľnosti' eÍ'el<tívnosti a ťrčinrlosti podl'a čl.33 naľiaclenia euľópslĺeho

Paľlanlentu a Racly č. |04612018 (U' v' EU, L l93);

e) Z titulu DPľl s výninrkoLl pľípaclov, l<ecĺy nie je vymáhatel'ná podl'a vĺrťttľoŠtátrrych pľávnych

pľeclpisov o DPH. V ľárnci ttplatnenia DPLI ako oprŕtvtteného výdavl<Lr je na webovolll sĺdle

zveľejneĺréUsIneľneniePPAč'lĺzors0uplruuw'apa.sl</inclex )

4.8 Posl<ytovatel,poskytLl3e NFP Pľijímatel'ovi výlirčne v súvislosti s realizáciou Al<tivít Pľo.jel<ttr za spInenia

podrlrienok stanovených :

a) Ztnluvou o posl<ytrlutí NF'P,

b)

c)

všeobec n e záv äzný ni právnyrn i pľeclp i sĺn i S R,

pľialno apĺikovatel'nýrni (rnajĹrcimi pľianrtr ťrčinrlosť) pľávnyrni pľedpismi a aktnri E'uľópsl<ej Ĺrrrie

zvel'ejnenýrlli v LJradrloln vestrlĺl<tr EÚ;

SysteIrrorn riaclerlia PRV SR 20|4-2022, Systém ľiaclenia CLLD, Systérnom finančnélro ľiaderrĺa

EPFRV a inými clokumeIrtrĺi vyc1anýrni na iclr zálĺlacle v platnom znenÍ, al< boli zveľejnené na

webovonl sídle yyy1'.apa.s]s ,

schválenýnr PRV SR 20l4-2()22, príslušnou schélrrou porrroci, VýzvoLr a jej pľíloharni, pľípaclne

irlou clokumentácior"r vzťahirjĹrcou sa na Výzvtl a.jej prílohy'

d)

4,9 l(onečná výška NFP, ktoľý bucie vypĺatený Pľijírĺatel'ovi, sa trľčĺ na záklacle skutočne vynaloŽenýclr.

ociôvoclnených a riaclrre pľeul<ázaných výclavkov ria ľealizáciu Aktivít Pľojel<tu v súlade s pľincĺprni

hospodánrosti, efektívnosti, Ĺrčinnosti a ťtčelnosti ich vynaloŽenia zo stľany Prijímatel'a' Cell<ová výška

NFP uveclená v pľílolre č.2 te1to Zmluvy nesĺnie byť prekľočená a nesmie sa dodatočne navýšiť tbrtncllt

dodatku k Zrnluve o poskytrruií NFP. V prĺpacle navýšenia skutočne vynaloŽených výdavl<ov sĹrvisiaciclr

s Aktivitami Projel<tu opľoti výške scĺrváleného NFP uvecleneho v pľĺlohe č.2 tejto Zn|uvy, znáŠa tal<éto

prel<ročenie výclavkov výlLrčlre Pľijíĺnatel' na vlastné nákIady'

Ak skr-rtočĺle vynaloŽene opľávnené výdavl<y na ľealizácĺu Aktivít Pĺojektu po jeho ukončení sĹr niŽšie

al<o čiastka uveclená v pľĺlohe č. 2 tejto Zĺnluvy. Posl<ytovatel' je opľávnený bez vzaÍvoľenia clocjatktr k

Znlluve o poskytnutí NFP zníŽit'vyplácaný NFP o ľozc1iel rnedzi schváIenou výŠkou NFP uvedenou v

prílolre č. 2 te.jto Zmlttvy a výškou NFP vypočĺtanól-ro zo skutočne vynaloŽených opľávnených výdavkov'

Ak Posl<ytovatel'v ľár]lci spľacovávania záveľečnej ŽoP z'lsti, Že z cĺôvodov na Stľane Pľijĺmatel'a nie je

IloŽné NFP vyplatit'cio výŠky Lrveclenej v pľílohe č. 2 tejto Znlvvy, jeopľávnený kľátiť NF'P bez ttzavľetia

doclatku k ZmĺLrve o posl<ytnLrtĺ NFP.

Prijĺrnateĺ' sa'zaväzĺĺje v prípacĺe pouŽitia systénllt zálolrovej platby' pouŽiť NFP výlLrčrre na Ĺllrraclu

oprávnených výclavl<ov ĺra ľealizáciu Al<tivít PľojektLl a za splnenia poclmienok stanovenýclr Zĺnlrtvott o

poslĺytnLLtí NFP a v Pľávtrych preclpisoch' al<toch alebo clokLrmentoc|r uveclených v oc{sel<r-r 4'8 písln' c)

aŽ e) tohto ČlánkLr Zlnlwy o posl<ytnutí N F P.

Pľijímatel' saZaváll|')e'Že nebucJe požaclovať a vyhlasuje, Že rrepoŽacloval dotácirr' pľíspevok' gľarit alebo

inĹt ľbľmtr pornocĺ rrir ľealizácilr Alĺtivít Pľojelĺtir, na ktoľťt je poskytovaný NFP v zlnysle te.ito Znllirvy o

posl<ytnutĺ N[rP a ktoľá by pľeclstavovala ĺlvojité financovatrie alebo spolLrfinancovanie tých istých

výc1avkov zo zclľĺ.ljov kapitoly Ministeľstva pôclohospocláľStVa a ľozvoja vidieka:'1' 
'"iĺ:'l 

ľozpočtových

lĺ.apitol Štátnelro rozpočtLl. štátnych ĺonclov' z iných veľe.jných zc1ľo.iov alebo zclrojov E'LJ' lrľi1ĺrnatcl' je

povilrný cloclľŽat'pľavicllá týl<a.;Ĺice saz.ál<.aztt|ĺLrllulácie rlezlučitel'ných poclpôľ' čo.je r"rvecleIte v PľĺrLtčl<e

pľe pľijírtlatel"a a v právnych al<toch EU. V pľĺpacle poľušerriar trveĺ1erlýclr povinností je Poskytovatel'

opľávriený Žiac1at'clci Pľi.j ĺnratcl'a vľťrteIlie NFP alebo_1eho časti a Pľl_iíInatel' je povinný vriitit'Nl':l) alebtl

.jeho čast'v súlaclc s člirlrkorlr l8vI'P.

Pľijĺlllatel'beľie na veclonrie. Že NFP. a to aj lĺaŽclá jeho čast'.ie finančnynl pľostľiedkottr vyplittcll-rttl zt'

Štiitriehcl ľozpočttr. Na lĺontroltr pouŽitia týchto tinančných pľostľiecllĺov' r-rlĺlaclanĺe a vyrrriĺhaliie strnlĺcií

za poI.r_tšcnie tinanČlrc.i clisciplíny,sa vzt'ahLrje ľeŽitn upľaverry v ZIlllLtve o poskytnutĺ Nl;P" v pt'ĺtvtl;'ch
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predpisoch SR a vpľávnych aktoch EU (na.imä v Zákol'leo pľíspevku z EŠĺp, vzálĺoneorozpočtovýchpľavidĺách' v Zál<oĺ'te o Íinančne_j kontľole a auclite)' Prijíĺnate l'sa súčasne zaväzrl.jepočas cloby platnostia Ĺrčinnosti Znluvy o posl<ytnutí NFP doclľŽiavat' vŠetky pľeclpisy a ĺ)rtívne clokumenty uveclené v oclseku4.8 tohto článkLr Znltlvy o poskytnLltí NFP.
4'l4 Zrriuvrle stľany sa clohoclli, Že Poskytovatel' môŽe pozastavit' vy;rlatenie ŽoP, akzístí neplneniepovinností PľijíĺnateI'a, ak sa vyskytne potľeba cĺoloŽenia cloklaclov alebo cloclatočného vysvetlenia zostt'any Pľi1ímatel'a, zaeviclovane.j a nevyspoľiadane.j nezľovnalosti v ľámcí EPFRV aEPZF.
4'l5 ŽoP sa zamietne, ak Prijínatel'alebo jeho zástupca zabrát'livyl<onaniu kontľoly na nlieste, s výniml<oLr

ľ:xT:" 
VyšŠej noci alebo millloľiaclnych okolností (čl. 59 ocls. 7 narĺaclenla 1e u; č. 1306/2013, Ú. v.,

4'l6 Posl<ytovatel' nevyplatí NFP ani neuzatvoľí clodatok k Zmlltve o poskytnutí NFP v pľospech Pľijínratel'a,ak sa zistí' Že umelo vytvoľil poĺtmienlĺy poŽadovaĺlé na posl<ytnLttie NFP a tak zísl<al výhodu, l<toľá nie

L;";:ľ*iliel'mi 
pľávnych pľeclpisov v oblasti pol'lrohospoclárstva (čl' 60 naľiaĺlenia 1nú; e . ničĺiols,

4'17 NFP (ŽoP) sa'zamietne alebo v p|nej mieľe odnínte, al< nie sťr spInene pocllnienky poskytnutia príspevkua záväzky Pľijímatel'a stanovené Zlnluvou o poskytnutí NFP.
4'l8 Posl<ytovatel'pľeskúĺna ŽoP, ktorá lrlu bola cloručená ocl Pľijínlatel'a, a stanoví sumy NFP, ktoľé sťlopľávnené rla vyplatenie' Posl<ytovatel' stalloví:

a) sumu, ktoľá sa ná vyplatit' Pľĺjínratel'ovi rta základe ŽoP,
b) sumu' ktoľá sa nlá vyplatit'Pľijínratel'ovi po presl<únlaní oprávnenosti výcĺavlĺov v Ž'oP.Ak sunra stanovená pocll'a písmena a) pľevýši sumu stanovenú pocll,a písĺĺena b) o viac ako I0 oÄ,aclministľatívna sankcia sa uplatní na sumu stalrovenú podl'a píslnena b), Výška sankcie preclstavLrjeľozdiel medzí r'rvedenými dvoma sumami, no nesĺnie pľekročiť Ĺrplné oc1ňatie NF,P' Žiadne sanl<cie savŠak neuplatňujú' ak pľíjenrca môŽe pľísluŠnéĺnu oľgántr presvecĺčivc-l preukázať, že nie je vinný zazalrľnutie treoprávnenej sunry' alebo ak sa pľĺslušný oľgán presveclčí inak o tom, Že pľíslušný príjenrca nieje vinný' (čl. 63 ocls. l nariaclenia (EU) č. 809120'q,Ú|v., L 227)

4'19 Poskytovatel' je opľávrlený l<ontľolovať údaje uvecĺen e v ŽoP aj na základeúclajov alebo obchocĺnýclrdokunrentov' ktoľé ľnajú u seba tľetie strany (čl. 5l ocls.2 narladenia (EU) č. soo,291a,6.r.,L221).

ČlÁľor 5 UČET PRĺJĺIVIATEĽA

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Pľijímatel'ovi bezhotoVostne na Pľijínratel,om stanovenýbankový ťrčet, veclený v EUR' uveclený v pľílohe č.2 Zmlttvy o poskytnutí NF.P.
Pľijílnatel'sa zaväztr|e tldrŽiayat'Ĺĺčet uveclený v pľílohe Č.2 Zll.llttvy o posl<ytnutí NFP otvoľen ý aŽ dopľipísania záveľečrlej platby ĺla Projekt.

Pľĺjíĺrratel' je opľávnený realizovat' Ĺrhľacly opľávnených výĺlavlĺov aj z il-lých ťrčtov otvoľenýchPľijírnateĺ'orrr pľi clocĺľŽaĺiĺ poclrnienlĺy existencie jeclnéhl účtu na pľíjeĺlr pľostľiecllĺov NFP. V prípac1eŕrhrad v inej nlene al<ĺl v EtJR, rnôŽe byt'terrto Ĺrčet/Ĺrčty vec1enýl,e v cLlcize.j rnene.
Pľijímatel'.je opľávnený otvoľit' v komeľčnej banlĺe osobitllý účet pľe lrľojekt'
V pľípacle vyuŽitia systénru f-inancovania refirnclácie sĹr výrlosy nal Ĺrčte/účtoch pľíjlnoni Prijínlatel,a. Ak
ffľ.[:-'tnLttý 

systéntĺlln zálohovej platby' Ĺrčet Llveclen1i i'pl'ĺlohc č.2 Z'ĺnluiyo poskytnutí NIrP.ie
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Čr-Áľor ó PLATI}Y PI{IJĺMA'ľEĽoVI

6.l Pľijímatel' je oprávnený na základe Z,lnlĺlvy o posl<ytnutí NFP pľeclklaclať na Pľojekt jeĺlĺu ŽoP zz

lĺalenĺlárny rok. V prípacĺe financovania Pľojektu systémom zálohovej platby môŽe pľijílnatel'podať v

ľálnci jeclného I<alencláľneho ľoka aj viac ŽoP za poclnlierrlĺy, Že v ľálnci _ieclného kalencĺárneho rol<a buc1e

poclaná a-i záverečná ŽoP '

o.- Pľijímatel'pľeclklaclá ŽoP foľnou vyplnenia fbľmuláľa ŽoP tal<, ŽeŽoP elektľonicky vypľacuje a oclošle

prostľeclníctvotrr elektrorricl<élro fbľtnuláľa v ľánlci veľe.jnej časti tTMS20l4r'a následne jLr pľedl<lac1á v

originálnom vyhotovelrí v tlaČenej foľtne s Ĺtľacltte overeným podpisorrr štatutáľneho oľgánu a to

c1oporučenou poŠtou tra aclľesu:: Pôclohospoclárska platobná agentúľa, oddelenie cĺoclatkov a Žiaclostí o

platbu LEADER Nitľa Akademická 4 P.o.BoX 6 949 l0 Nitl'a'

Povinné pľílohy k ŽoP sa pľeclklacla.jú pľostreclníctvom ĺTMS20 14+ ato vo foľnre, v ľozsahtt a v zmysle

l<apitoly ó.7.4' PrírLlčky pľe pľijímatel'a.

Za dĺrttĺmpľeclloŽenia ŽoP sapovaŽlrje cloľučenie listinnej verzie ŽoP, ktorá bola vygelleľovaná a odoslaná

V Systélne ITMS 20l4 l :

. v prípacle osobneho cloľtrčelria c1eň jej ýzického dortrčetria v ĺistinne.i fbľnie do ľegionálneho

pľacoviska Poskytovatel'a (cl'ale.j len ,,RPP")' pľičom záverečná ŽoP musí byť c1oručená najneskôľ v

posleclný deň, stanovený na poclanie ŽoP y zrr'rluve o posl<ytnutí NFP, do konca Ĺrracirlých hodín;

t V prípade zaslaniapoštou alebo l<uľiéľom cĺeti odovzcĺania clol<unlentácíe ŽoP na takĹrto pľepľavu,

pričo'.,-1 poslec1ná ŽoP musĺ byť poclaná na poŠtovŕr pľepravtl na.|neskôľ v posledný deň" stanovený na

poclanie ŽoP v ztn|tlve o poskytnr.ttĺ NF'P, (ľozhocltrjúca je pečiat|<a pošty/kuriéľa net obállĺe, v ktore.i

sa ŽoP cĺoľučqe).

V prípade doľirčenia ŽoP osobne clo poclatel'ne RP PPA Nitľa, zalnestnanci podatel'ne RP potvľdia

spr_ievoclný list Pľijímatel'zr k ŽoPlpľvŕr stľanLr l<ópie ŽoP, ktorý je doklaclorn o pľijatí ŽoP (ak to Pľĺ_jírnatel'

poŽaduje).

t(aŽdĹr verziLr ŽoP vygerreľovanú prostľecĺrríctvonr ITMS2O l4+, l(toľá sa vyhotoví v tlačerrej ĺbľnre

pri.iínratel'vytlačí v 2 ľovnopisoch (poclpísaných oveľeným podpison-r Štatutárnym orgánorn pľijíĺnatel'a),

pričom jeclen zostáva Lr Pľijínlatel'a a clľuhý rovnopis pľeclklaclá Poskytovatel'ovi. Neoddelitel'notr

,ĺeurľou ŽoP sĹr pľílohy Ltveclené v Zoznalne príloh k ŽoP' Prílohy vľátane Ĺrčtovrrých dol<ladov pľeclklacĺá

Pľi_jĺrnatel'prostrednĺctvonl ĺTMS20 l4+ v znrysle kapitoly 6.].4. Príľučky pľe pľijírnatel'a. tjľaclne

neosveclčené kópie vŠetkých pľíloh ŽoP ĺnrrsia súhlasiť s originálmi, lĺtoľé sťr v clrŽbe Pľijímatel'a ir v

prípacle ĺĺčtovrrých clol<laclov sĹr ľiadne zaznarllenané účtovnýĺn zápisom v ťrčtovrríctve Pľi|ímatel'a v

znrys1e $ 10 ocls' l zákona č.43ll2O02 Z. z' o Ĺrčtovníctve, čo pľijĺrnatel'potvrdí v čestnom vylrlásení,

rto,.e.1e súčasťoLr ŽoP. oľiginály a Íbtol<ópie účtovných clol<laclov sú na viclitel'nonr tnieste (napr. pľavý

lroľný ľoh pľve.i stľany clokladu) označené:.,Financované z pľostriedĺ<ov EPFRV 20 l4 2022"'

Vyplatenie záverečnej ŽoP .ie poclmienené o.i. a.i pľeclloŽeĺlínr kópie Potvľdenia o registľácií Pľojelttu do

Náľodrrei siete ľozvoja vicliel<a podl'a Čl. 7 boclrr 7 .7 te.ito Znlwy '

Výška záveľečnej platby ŽoP nesmie byt'menej ako l5 ''l> zvýšky NFP a prcĺlcháclzajúce platby

nesmú prevýšiť 85 1|ll z výšlty NFP' V pľĺpade jednej ŽoP je uvetlellá poĺlnrienka bezpľedmetrlá.

Ak Pľijímatel'pľeclloží len jeĺlnu ŽoP,1lovaŽlLje sa táto záľoveň aj za záverečnĺr.

Pľostrieclt<y EPt_'RV a Štátneho ľozpočtLt na spolr"rfinarlcovanie sa vypliĺca.iú V polĺere stanovenol1'l llĹl

Pro.'ekt na záklacĺe Opľávnených výclavkov Zo Stľany Pľijírrratel'a v znrysle pľílohy č. 2 te_ito Zrtllirvy'

Náľok Pľijírrlatel'a na Vyplatenie pľísltrŠne.i platby ŽoP vzniká len v ľozsahlt, v ttlĺotĺ Posky'tovatel'

ľozhoclne o oprávnenosti výclavkclv Pľo_|ekttr v zľllysle prílohy č. 2 te.jto ZĺnlLlvy.

ItaŽclá platba Pri.| íniatel'clvi z pľostľieclkov t',PFRV a Štátneho rozptlť'ttI ĺlll s1lt'ltrtiĺlalicovarlic jc

ľealizovanit trraxĺni1tlne clo výšky sĹrČtu porneľtl finanČrrých pľostriec1kov tjPFRV a štátnelro rozptlčtLt

schváleneho rra Pľo.j el<t.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6. t0

6.rI

7n3



-6.12

ELrľópsl<y pol'nohospodáľsl<y ĺ'oncl pľe ľoz-voj viclieka: [Juľópa investtrje clo vicĺiecl<ych oblastí

Výška NFP vyplácaného Pľijínratel'ovi sa zaol<ľĹlhl'Lrje v znrysIe lTM520 l4l pocll'a postuptl uvecleného
v [)ľĺrtrčke pľe pľijíĺnatel'a'

Poskytovzrtel'realizu.1e jedrlotĺive platby ŽoP výltrčne bezhotovostnott fbľmott.

Prijímatel''je povinný realizovat' f'inančne operácie týl<a.júce sa ľealizácie Aktívít Pľo.iektu výlučne
bezhotovostrrou ľoľmou.

V súlacles článkonl 7Azt]BYZP sa Pľijímatel'ľiadi ustanoveniami platnými pre príslušnÝ systóm
ťinancovania-

Prijímatel' sazaväzĺĺje pľeclložit'k záveľečne.j ŽoP elelĺtrollickĹl lbtoĺlokumentácitl pľeclnretu Pľojelĺtu
pclcll'a vlastného uváŽenia pľecl začatírn ľealizácie, počas realizácie a po ukončenĺ pľeclnretu PľojektLr'
I<torá pozostáva z minirnálĺle tľoch (3) fotogľatií pľec1nretu Pľo'iekttl a SĹlčasne z nliniĺĺá'lne tľoch (3)
fotogľafiĺ preukazLrjĺrcich plnenie infoľmačnýclr a pľopagačných povirlností uveclerrých v čl' 12 vZP.
Prijímatel'vyslovuje súhlas s vyĺžitím fotodoliumentácie na propagáciu PRV Poslĺytovatel'om,
riadiacim orgánom, Náľodnou siet'ou rozvo.ia vidielta SR.

ČlÁľox 7 ŠPECIFICKE PoVINNoSTI PRIJĺnĺĺľnľĺ

Investícievľámci pľedmetuPľojektu budúpovaŽovanezaOpľávnerlévýdavky,aksavykonajúvsĹrlades
plánlni rozvo.ja obcí vo vidieckych oblastiach a ich záklaclliých sluŽieb a sĹl konzistentné s al<or-rl<ol'vek

pľíslLršnou stratégiou nriestnelio ľozvoja vedenélro kotĺttnitou Miestna al<čná skupilta Podpoĺ'aníe' pľĺp. sa
opieľaiú o MiestnLr Agendu 2[ ľesp' iné plány a ľozvojové clokumenty.

Pľijílnatel' sa zaväzu.ie dodľŽat' Ciel' ProjektLr podl'a pľílohy č. 2 Znluvy.

Al< je Pĺijfinatel'om združenie obcí, obce musia pľeukázat'spoluprácLr preclloŽením relevanttrej zrnlLrvy'

Investície do vyuŽívaniaoZE a do úspor eneľgie sĹĺ oprávtrené, len pokial'sú tieto investície sĹtčast'ou iných
investícií v ľámci Pľojel<tr.r.

NeunoŽňuje sa umelé rozdel'ovanie Projekttr na etapy. t..i.každý samostatný Pľojelĺt musí byt'po ukonČení
realizácie firnkčný, Životaschopný a pod.

Povinnosť Lrplatniť sociálny aspekt vo veľejnonl obstarávtrní.

Vyplatenie posleĺlnej (záverečrlej) ŽoP nazáklacle čl' ó, ods. 6.7 tejto Zmluvy o posltytnutí NFP brrcle

6. l3

6.t4

6. r5

6.t 6

7.1

7.2

/,J

7.4

1.6

1.1

7.5

1.8

podmienené ľegistľáciou Pro.i eltttl ĺlo Náľoĺlnei siete rozvoia vidieka SR. Pľoces registrácie
Projektov prebieha prostreclníctvom webovélro sídla rv]ry!v.!!sľv.sl{, kde sú zverejnené ipoclľobné
podmienky registľácie.

V pľípade, a|< pľedmetom sclrválene.j ŽoNFP.je realizácia investície súvisiacej so zvýšenĺnr bezpečnosti a
prevencie pľoti vandaliztnu na veľejných pľiestoľoch (montáŽ l<ameľových systémov a iných
bezpečnostných pľvkov), a' kanreľy, vľátatre ich sĹrvisiacich kotnponentov, a iné bezpečnostné pľvl<y (týl<a

sa aj veľejného osvetlenia, alĺ je sĺrčast'olr ľealizovane.j investície) sú v ľáIllci ľealizácĺe investície
urniestnené na podpeľných bodoch veĺlenia NN distľibučrlej siete (Západoslovenská dístľibučná, a.s.,
Stľedoslovensl<á distľibučná, a.s., Výclrocloslovenslĺá clĺstľibučná, a's')' tak Pri|írnatel'.|e povinný. súčasne
s posleclnou ŽoP,predloŽit' Posl<ytovatel'ovi vy' jaclrenie, ľesp. súhlas clistľibučnej spoločltosti s Lttniestnenĺm
karr'reľových systétnov a iných bezpečnostrrých prvkov na týclrto podpeľných bodoch vedenia NN.'t'oto
vy.jzrciľenie. resp. sĹrlrlars distľibLrČne.j siete Pľijĺniatel'pľeĺll<laclá vo Íbľme oľígináltr alebo ťrľaclne osveclČene_j

fbtokópie a lnusí byt'platné na obdobie LĺdľŽafel'rlĺlsti l,ľĺl.jelĺtLt podl'a Zmluvy.

V pľípacle. al< pľedlnetorn sclrválene.i ŽoNtlP _je rcalizitciĺl investície tia ľekonŠtľttl<ciLr rrevyttŽívaných
ob_jelĺtov v obci, 1lôvoĺine vyLrŽívaných tra vzc1eltivaĺlic (Šlĺoly. urriveľzĺty. bLrĺlovy lra vzclelávanie) (d'ale_|

len.'Stavba''),.1e Pľíjímatel'povinný zabez;lečit'Zlllťlltl Ĺrčclu LrŽívania Stavby spolu so z1rpisorn tu.jto zltrcny
(zltrcna clI'r-rhLt a podpisLl Stavby) v lĺatastľi ltelrtlLrtcl'tlosti, v l<toľoIn je Stavba zapísanát. l'ist vĺasttríctva
lĺ Stavbe, zapĺsane.j pocll'a prve.| vetv tohto bocltr. .ic Pľijĺlrlzitel'povinrlý pľedlclŽit'nĺrjrleskôr s poslednou
Ž.oÍ''

1.9
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9.2

9.3

Európsiĺy pol'rlohospodáľsl<y Íbnd pľe ľozvoj vidieka: Európa investLrje clo vi<1iecl<ych oblastí

Písonrná fbľlna |<olrrLrnil<ácie sa bucle uslĺirtoČňovat' prostľeclníctvorn clopoľLrčeného cloľlrčovalria zásieĺok.
Zrnluvne strany si zároveť'l dohoĺĺIiako rrlitnoriaclny spôsob cloľučovania písolnných zásielol< clorltčovanie
osobĺle alebo pľostreclníctvom kuľiéra; tal<éto cloľučenie Pos|<ytovatel'ovi je moŽne výĺLrčne v rlľaclných
hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zveľejrlenýclr veľejne prístupným spôsobom. Zároveň sa al<o spôsob
konlunil<ácie vyĺlž.íva aj I'I'MS20|4-l_" itl< Lrveclené vyplýva zoZnilĺtvy o poskytnutí NFP. A.i v ľárnci te'jto
foľmy koIrrLrlli|<ácie je pľij ímatel' povinný rĺvádzat' ITMS20 l4+ kóct Pľo_iektu a rlázov Pľoje ktu. V pľĺpacle
výpadl<Ll inlbľlĺačného systémr-r, t,j' ľeálnej neFunkČnosti lTMS20 l4-r, alebo al<éhoĺ<ol'vek irlého IT
problénlu.je Pľijímate|' povinný na výzvtl Poslĺytovatel'a dortrčit' poŽaclované dokul-nenty a.j v písonlne'j
podobe.

9.4

Posl<ytovatel'.je opľávnený pre vzájomnĹr l<omunikáciLr sĹtvisiacu so zasielanítrr návľhov zmlĹrv o zľiaclení
záloŽneho práva v pľospech PPA, návrhov clocĺatkov k ZlrtĺLlválrl o poskytnutí NF'P, návľhov dohôcl o
ukončení Znluvy o posl<ytnLrtí NFP, výziev na cloplnenie ŽoP, oznárllerrí o vyl<onaní l<ontroly na lnieste a
výziev na cloplnenie monitorovaoích spľáv realizovat' elel<tronicl<y, pričorl elekĺ'onický ,yri.'n rnusí byt,
nastavený tak, Že od Pĺijíĺnatel'a ocloslaním e- rlailu Poskytovatel' obdrŽí,,Potvľclerrie o prijatí'. a
,,Potvľdenie o pľečítaní". V pľípade, alĺ Posl<ýovatel',,Potvrĺlenie o pľijatí" a ',Potvľcĺenie o pľečítaní.,
neobdrŽí do 5 pľacovnýcli dní" napr. pľi výzve na cĺoplnenie, Posl<ytovatel' je povinný'túto výzvu na
doplnenie zaslať písonlnou fon-nou pľostľedníctvom clopoľučeného doľučovania zásielok v zlĺYsle ocls' 9.2
tohto Článl(u Zmluvy '

V pľípade e-nrailovej koľeŠpondenoie bucĺe Pľijímatel'vytlžívat' e-rnail r.rveclený v Zlnlrĺve o poskytnutí
NFP. V ľálnci akejl<ol'vek l<omunikácie Znrluvných stI'án je Pľijĺnratel'povinný wáclzať ITMS2gl4r kócl
Pľojel<tu a názov Pľojel<tu. Yzájomná komuĺlil<ácia bude pľebiehať v slovenskonr jazylĺLr.

oznámenie, výzva, Žiadosť alebo íný dokLLment (cl'atej ako ,,písoĺnnosť") zasielaný dľuhej Zn-rluvnej sĹľane
v písomnej Íbľme pocll'a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimlĺou návrhu spľávy z finančnej kontroIy pocll,a
článku l 6 ods. 2 vZP, sa povaŽLrje pr:e Ĺrčely Znrluvy o poskytnutí N FP za c]oľučenú, ak clôjde do d ispozície
dľLlhe.i Znlluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zlnluvy o poslĺytnLltí NF P' a to aj v pľípaĺle, ak aclľesát
písonrnost'nepľevzaĺ, pľičorĺ zadeň cjoručenia písomnosti sa povaŽttje cleň, v ktorý clošlo lĺ:
a) uplynLrtiLr ĹrloŽne.j (odbeľnej) lehoty písonrnosti zasielalle.j poštou cĺľr-rhou ZtnluvnoLt Stľanou,

b) odopľetia pľljatia písomností, v pľípac1e oclopľetia pľevz'iat' písotllnost' cĺoľučovarrťl poštou alebo
osobným doľučenílrr,

c) vráteniu písomnosti oĺlosielatel'ovi, v pľípacle vrátenia zásielky spät'(bez ohl'aclu na pľípaĺJĺiĹr pĺrznáIl-rl<u
,,adľesát neználny").

9.5

9.6 Návľh čiastlĺovej správy alebo spľávy z finančnej kontroly na tnieste v zrnysle článku l6 ocls. 2 vZ'P
zasielaný dľuhe.j Zrnluvnej strane v písomnej ťortne sa povaŽLrje pľe ťrčely Znlluvy o poskytnutí NFP za
dorLrčený v sĹrlade s pľavidlalni cloľtrčovania písotnností Llpravenýrni v r\ 24 a 25 zákonač.]lllL)61 7.b. o
spľávnotn l<onanĺ (Spľávny poľíadok) v zrlení neskoľŠích pľeclpisttv a V \ 20 ocls. 6 Zál<ona o finančnej
kontľole. Zmlttvne stľany sa výslovne clohoclli, Že rlávľh čiastkove.i správy alebo návľh spľávy z ĺinančnej
ĺ<ontľoly na nrieste.je cloľučovaný cloporLrčenoLr zásielkoLl s cloľLrčenkott s uľČenou úloŽnoLr (oclbeľnou)
lehcltotr tľi (3) l<alendáľne dni.

9.7 Zásielky cloľrrčované elel<tľonicl<y bLtdú považované za doľučené olĺatnihotll" l<ecĺy bucle elektľotlicl<á spľáva
ĺ< dispozícii, prístLrpná v elektľonicke.| schľánke Zmluvnej Stľany, ĺĺtoľá.je aclrcsiitonl' tec1a tnotnelrtorn. keciy
Zlnluvnej stľane, l<toľá je odosielatel'oĺn, pľíde potvrclerrie o ťtspeŠnottr cloľučení zásielky; al< nie.je
objektívne z technických clôvoclov ĺnoŽné nastavit'aLttolnaticI<ó potvrclellie o ĹrspeŠnoIll cloľuČení zilsielk'y.
ZnrlLrvrré stľany výslovne sŕĺhlasia s týni, Že zásieĺĺ<tt cloľLtčovanrĺ cĺektľorlicky bucle povaŽovtĺĺlá z'zl
cloľučeIrú l'}1oĺneĺltoI-l1 ocloslania elel<tľonicl<ej spľrivy Ztnluvlltltt stľĹllloLI. alĺ clľttlrát Ztrrluvná stľana nedostaltr
irLrtolnat i c l<Ĺr i rl fbľIn aic i Lr o necloľLtčen í e lektľon ic ke_i spľávy.
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't.10

1 .11

Euľópsl<y pol'nohospircláľsl<y fbncl pľe ľozvoj vic1ieka: Euľópa investtrje c1o vidieckych oblastí

Neplnenic povirrtrostí Pľijírnatel'a tlveclerrých V tolnto článkLr sa povirŽLrje za porušenie Zmluvy o

poskytnutí NFP podstatným spôsobom'

Ustanovetria článku g vZP týlĺajrilce sa zabezpečenia pohl'adávlĺy Poskytovatel'a 'zo Zmluvy o

poskytnutí NFP sa pre uvedenĺl výzvu použijĺl iba v pľípaĺle využitia systému zálohovej platbv'

8.1

ČLÁĺ,qox 8 oSoBlTNIi ľlo,lonxĺiĺlĺ
Zmluvné strany Sa clohoclli, Že Poskytovatel'nebtrcle povirlný poskytovat'plnenie poclI'a Znlltrvy cl

poskytnutí NIjP cĺovtecly. kýĺn trrtr Pľijĺrnatel' ĺrepľeul<áŽe spôsoborĺ poŽaclovanýrn Posl<ytovatel'oltl.

spInenie všetkých nasledovných skutočrrostí:

a) Vznik platného zabezpečenia pohl'aclávky (aj buĺlúcej) Poslĺytovatel'a voči Pľijímatel'ovi, l<toľá

by mu mohla vzniknĹtt' zo Zmluvy o poskytnutíNIrP' v sĹtlacle s ustanoveniami kapitoly 6 Pľíľučl<y

pre prijírnatel'a a článl<Lr 9 vZP-

b) Zrealizavanie veľejného obstarávzrnia pocll'a zákotra o Vo alebo obstarávania tovaľov, sluŽieb a

stavebrrých prác pocll'a podnrienol< určerlýclr Poskytovate|'otn a stanovených v Pľávnych

clokumentoch, metoclicl<ých rtsmeľĺreniach vydaných Poskytovatel'om v pľípadocĺr, ak sa na

obstaľávanie tovaľov, sluŽieb a stavebrrých prác nevzťahuje zákorr o Vo' pľičom Pľi.iírnatel'

vyslovene sŕrhlasí s týnl. Že bucle postupovať spôsobonr stanoveným zákoĺrotn o Vo, irrýnri

uplatnitel'nýĺni zákonnlĺ a Pľávnymi dol<ttnientmi, ktoľé na jeho vykorraníe ĺnôŽe vydat'

Poskytovatel'.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie niajetku obstaľaného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou

Aktivít Pľojel<tu, l<toľý je za|lrnutý v ŽoP, al<o aj poistenie majetku, ktoĺý je zálolrorrr v zrnysle

platne1ro zá|oŽného práva v pľospech Poskytovatel'a, ato za podnrienok a spôsobom stanoveným v

kapitole 6 Príľučky pĺe pľij ínratel'a NFP z PRV a článku 9 vZP '

V zrnysle ust. $ 40 l obchoclného zákotrrríka Pľijírnatel'vyhlasuje' Že pľedIŽu.je pľenrlčaciu clobtr na pľĺpac{rré

nároky Poskytovatel'a týl<ajúce sa (a) vľátenia posl<ýnutého NFP alebo.jeho časti alebo (b) kľátenia NFP

alebo jeho časti, a to na l0 rol<ov ocl cloby, l<ecly pľelnlčacia doba začala plynťrť popl'vý raz.

Ak pocil'a Znrluvy o poskytnutí NFP uclel'uje Poskytovatel'súhlas týl<ajúci sa Pľijímatel'a alebo Pľo.jektLr.

Zĺrrluvné Stľany Sa výslovne clolroclli, Že na uclelerrie takéhoto sĹrhlasu nenlá Pľijímatel'pľávrly rráľok, ak

pľávne pľeclpisy SR alebo právne akty EU netrstanovujú iĺral<'

Ak v ľámci Projektu clocháclza k cloc1aniu tovaľov, poskytnutiu sluŽieb alebo vykonaniLr stavebných prác po

uhľaclení pľeclclavkovej platby Pľijĺmate|'onr Doclávatel'ovi, spôsob a lehoty doclania/poskytnLrtia alebo

vyl<'onalria plnenia vyplývajú zo zlnluvy r.rzavretej meclzi Prijĺrnatel'otn a jeho Doclávatel'onr, pľičoln tieto

nesmú byť v ľozpore s pľavicllami stanove nýlni Poskytovatel'oĺn v Pľávnych dokumerrtoch (napr' v PľíľLtčl<e

pľe Pľij ímatel'a).

8.2

8.3

9.t

ČlÁNot< 9 KoMUNtKÁcIa, znĺĺ'IJVNÝCH STRÁN A DoRUČoVANIE

ZInluvnťl Stľany Sa clohoclli, Že vz1t|onlr-rtĺ lĺotrltrnikácia nreclzí Prijínratel'om a Posl<ytovatel'onr (týka;úca sa

Pĺojektu počas ľealizácie ako aj v obc1obí.jelro uclľŽatel'I-losti, vľátane inýchzáIeŽitostí srjrvisiacich s plrretríln

zmluvných podnienok vyplývajúcich zo Zlrrlrrvy o poslĺytnutí NFP) bucle pľebiehať písornnou tĺlrnlĺlu" ak

nie je lrstantlvellÓ v Zlrlluve o poskytĺrtrtí N[rP intrl<, v rámci ktorej.je nevyhntrtné v al<onrlĺol'vek type

dolĺrttrlentu ltvttclztit'tl-MS20 l4.r'lĺĺic1 PľojektLr, názov ProjektLr iclentiflkačnó úclaje Znrltrvných strán, čĺslo

Výzvy, Číslo ZrnlLrvy o poskytniltĺ Nĺ]'P' číslo opatr'enia/poclopatr'enia, pĺsotrlné cloklac1y. Pľe vzá.iorntlťt

pĺsorrrliťĺ koniLrnikáciLr je rrroŽne pĺitrŽĺvat'poŠttlvé a e-nlailové aclľesy uvecĺené v zárhlĺtvĺ tlZĹltV(}l'el1L:i

Zrlrluvy' tl poskytnLrtí NlrP. ak v Ztlrltrvc rlie.ic uveclené ilrak'

8.4
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l0.l

t0.2

10.3

r0.4

10.5

r0.6

10.7

Euľópsl<y pol'rlohospocláľsky foncl pľe ľozvoj vicĺieka: E'trrópa ilivestLrie c1o vidiecl<ych oblastí

9.8 Pľijímatel' je zoc1poved ný za riacllle označenie poštove.i schľánky na úČely písomnej koInuĺlikácie

Zmluvných stľán.

člÁNox l0 ZÁVEREČNÉ usľĺt'ĺo.VENIA

Zmluva o poskytnutí NFP.ie uzawetáclňonr neskoľŠieho poclpisu Ztnluvnýcb stľán a nadobúda írčiľlnost'

v srjrlacle s $ 47a ocls. 2 zákona č. 40l1964 Zb. občiansl<y zákonrríl< (cl'alej len ako ,, obČiansl<y zákorrníl<'')

clňom nasledLrjúcim po clnijej zveľe.jneĺiia Poskytovatel'orn v Centľálnom ľegistri znrlúv' Ak Poskytovatel'

aj Pľijírnatel' sťr obaja povĺnnj'roi osobaIni pocll'a zákorla č.2l ĺ/2000 Z. z. o slobocĺrrotl] prístupe k

infbľĺĺáciánr a o Zmene a cloplnení niektoľýclr zákonov (zákon o slobocle infbrmácií) v zlrení nesl<oľšíclr

predpisov, v takom pľĺpacle pľe naclobudnutie účinrlosti ZrnlLrvy o poskytnutĺ NFP je ľozhodr'rjťtce

zveľejnenie Znluvy o posl<ytnutí NFP Poskytovatel'om'

Zmlttvrre Stľany Sa ctolrodli, Že prve zveľe.jnenie Zĺnltlvy o poskytnutí NFP zabezpečí Posl<ytovatel''

Písotnrré potvľdenĺe o zveľejrrení Zmltĺvy o poskytnLltí NFP zašle Poskytovatel'Prijímatel'ovi v prípacĺe,

ak o to prijínratel'v súlade s $ 5a ocls. 1l zál<onao slobocle inÍbľmácií poŽiada. Ustanovenia o nacloblrdtrutí

platnosti á ĺeinností pocll'a tohto oclseku sa rovnako vzťahLrjťr a.i na ltzavretie kaŽdého dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP.

Zmllvao poskytnutí NFP sa uzatvá,ra na clobu určitÚ a je.j platrrosť a účinnosť končí ukončenírn doby

UdľŽatel,nosti Pľojektu, s výnimkou pľípaclov, kec1y clôjcle lĺ skoľšienirr mĺmoľiadnenlu ukončeniu cloby

platnosti a Ĺtčinnosti Zn|uvy o poskytnutíNFP podl'a čl' 11 vZP' 
- ^

V súlacle s ustanovenítn čl. 7l naľiaclenia (EU) č. |303l20l 3, U. v., L34] sadoba UdľŽatel'nosti Pľojel<trr

stanovuje nasledovne:

Doba uclľŽatel'nosti Pĺojektrr sa začína v kalendárny cleň, ktorý bezpľostľeclne naslecluje po kalendárnonr

clni, v ktoľom clošlo k finančnétnu rrkončenitr Pľojektu (tzn. Lrhradetlitr záverečnej ŽoP Pľijílnatel'ovi),

s výnimkou pocĺľa l0.4 tohto čl. Zmluvy'

Doba UclľŽatelhosti PľojektLr skončí uplynLrtím piatich rokov odo clria finanČného ukončenia Pľo.jel<tu'

Ak Pľijĺmatel,rrepredloŽí záveľečnĹr ŽoP alebo Posl<ytovatel'záveľečnú ŽoP zalriietne, posleclná priebeŽná

Žop buae povaŽovaná za záverečniĺ ŽoP a cĺoba l-IclrŽatel'nosti PľojelĺtLr sa začne počítať od pľvého

kalendáľneho dňa ĺrasledtLjĹrcelro po skončení lelroty na poclanie z'áveĺ'ečnej ŽoP stanovelrej v článku 3

ocls. 3.l. Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmlrrvu o posl<ytnutĺ NFP je tnoŽné meniť alebo dopĺRať len na záklacle vzájorlnej clohody Zmluvných

stľán formort písomnelro a očíslovaneho cloclatl<Lr k Ztnluve o poskytnutí NFP, podpísaneho Ztrilr"rvriýn'ri

stľanami, a to v pľípacle významnejŠích zlĺien Pľojel<trr. Na uzatvoľenie c1odatku k Zmltrve o posl<ytlltttĺ

NFP neexistu'ie pľávny náľok Žiaclnej zo Ztnlĺtvt:rých stľán. Realizovarlie zĺnien ProjektLr pocllieha

ustanoveniam kapitoly 6. l l Pľíľučl<y pľe prijírĺatel'a'

Práva a povinnosti vyplývajĺrce zo Ztliuvy o poskytntrtí NFP pľechádz4iú aj na pľávnych rrástitpcov

Zĺnluvnýclr strán'

Pľijírnatel'vyhlasuje, Že tlru rlie sú ználĺe Žiai1tre ol<olrrosti, ktoľó by negatívne ovplyvnili jeho

opľávnenost'alebo opľávnenost'Pľojektu na poskytnLrlie NF'P v znysle pocĺlnienok" lĺtoľé viedli lĺ

schváleniu ŽoNFP pre Pro1ekt. Nepľavcĺivost'tohto vy'hláscniĺ,l I'rijĺrĺltrtel'a sa povaŽLrje za podstatné

poľttšenie Znrlttvy o poskytnLrtí NFP a Pľijĺmatel'_ic povinrrý vľzitit' NF'P alebojeho čast' v súlac{e s

ČlárlkoIn l8 VZP'

Pľijíniatel'vyhlasLr.1o, Že všetlĺy vylrlĺisenia pľipo.jené k ŽoNľrP alĺo a.j zaslane l)oskytovatel'ovi pľeci

poclpisonl Znlluvy o poskytnLrtí NFP sťr pľavclivé a zostáva.iĹr ťrčinĺre pl'i LrzittvoľenĺZnlltrvy o poskiltrrtrtí

NFP v treznrenenej ľoľme' Nepľavclivost'tohto vylrIitsetria Pr'iiĺlnatcl'a sa ptlvaž-tric 7'a poclstatlle pĺ'lľtlšetlie

Zrnl'vy o poskytĺrutĺ NFP a Pľijímatel'je povitltl1,vľritit'Nt'P alebo.|cho čast'v sĹrlac1e s čleĺrrl<orn l8 VZP'

t0.8
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10.9 Ak sa al<ekol'vek ustanovenie Zĺnluvy o posl<ytlttLtí NF P stane neplatným alaleba rleúčinným v cĺôsledkLr
jeho rozpoľu s pľávnyĺni pľeclpisnri SR alebo právnymi al<tmi EU, nespôsobí to neplatnost'a/alebo
ĺreĹtčinnost'celej Zmluvy o poskytntrtí NFP, ale iba dotknutéIlo ustalloveniaZmluvy o posl<ytnLrtí NFP.

t0. t0 Zt^nluvne stľany vykonali vol'bu pľáva podl'a $ 2ó2 octs. l obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, Že
ich záväzkový vzt'ah vyplývajúci zo Zmlwy o poskytnrrtí NFP sa bLrde riadiť obclrodnýrn zákonníkom
tak, al<o to vyplýva zo záhlavia označenia Znluvy o poskytnLrtí NFP na úvoclnej strane.

l0. l l Ztnluyne stľany budú všetky pľípadné spoľy vznilĺnutezoZmluvy o poskytnutĺ NFP, vľátane sporov o jej
platnost'' výl<lad alebo ukorrčenie, ľiešiť pľeclnosttre vzájoĺnným konsenzom a dohoclou; v prĺpacle
nedosiahnutia dohody je ktorákol'vek Zmluvná stľatra oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný
súd Slovenskej republiky podl'a právneho poľiadku Sloverrsl<ej ľepubliJ<y. V pľĺpade sporu sa bude
postLrpovať podl'a rovnopisu Zmluvy o poskytnutí NFP uloŽeneho u Posl<ytovatel'a.

10.t2 Zmluya o poskytnutí NFP je vyhotovená v tľoch (3) rovnopisoch s platnosťou origináĺu, pričom po
uzawetí Znluvy o poskytnutí NFP dostane Pľij ímatel' jeden ( l) ľovnopis a dva (2) ľovnopisy si ponechá
Poskytovatel'. Počet ľovnopisov a ich rozdelenie podl'a pľedchádzajúcej vety tohto odseku sa rovnako
vzťahLrje aj na uzavľetie kaŽdého dodatku k Znrluve o poskytnutí NFP a dohody o ukončení ZmlLrvy o
pos|<ýnutí NFP.

l0. l3 Zmluvne stľany berú na vedomie, Že táto Znluva o poskytnLrtí NFP je povinne zveľejňovaná na zák\ad,e

ustanovenía $ 5a zákona o slobocle inťonĺácií.

l0'l4 Zm|uvne strany beľú na vedomie, Že v prípade nezveľejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP do tľoch (3)
tnesíacov od jej uzavľetia platí v zlnysle ustanovenia $ 47a ods' 4 občianskelro zákonnĺka,Žekvzavretiut
Zmllvy o poskytnutí NFP nedošlo.

l0. l5 Prijímatel' svoj ím poc{pisom Zĺĺluvy o poskytnutí N FP potvľdzuje, že sa riadne oboznámil s jej obsahom
a zároveň súhlasí so Všeobecnými zmluvnýrni podmienkami, |<toľé sú al<o pľĺloha č' l neoddelitel'nou
súčasťou Zmlvvy.

ĺ0. l6 Znrluvné stľany vyhlasujĹĺ, Že si text Zmluvy o poskytnLrtí NFP dôslecine pľečítali, jej obsahu a pľávnym
účinkom znej vyplývajťrcim porozumeli, ich zmluvne pre.javy sú clostatočne slobodné' váŽne, Lrľčité a
zrozumitel'né, nepoclpísali Zmluvu o poskytnutí NF-P v nĹrdzi ani zanápadne nevýhodných podmienok,
podpisujúce osoby sĹr oprávnené k podpisu Znluvy o poskytnutí NF P a na zna|< sĹthlasu ju vlastnoľučne
podpísali.
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l 0. l7 Neocldelitel'rrou súčasťotr Znluvy o posl<ytnutí NFP sú jej pľílohy:

Pľílohe č. l Všeobecne ztnluvlré podmierlky (aktuálne platné znenie je zverejnené na webovom sídle
Posltytovateloa www.apa.sk v časti Projektové poclpory: PRV 20 l4'2020)'

Príloha č. 2 Pľedmet podpoľy NFP

V Bratislave dňa 0 7 -i0- 2022 dňa

Za Poskytovatel'a Za Pri-iimatel'a'.





c7.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1 Všeobecné infoľmácie o pľoiekte

ľlľlffi*ffľo*ozv.^ E

Názov projektu: oddychová zóna, Vígl'aš-Dolinky

Kód píojektu: 3090708MN8

Kód ŽoNFP: NFP309O7OBMN8

Polhohospodáĺstvo / L€sy:

Typ pľávnej foľmy na pľojekte PRV: Verejtté subjekty

Sídlo podniku podlä typu oblasti ANC
(LFA):

opeÍačný pľogÍam:

Spolufinancovaný z:

opatrenié;

PodopatÍenie:

Kategóĺie regiónov:

Fokusové oblasti

Pľimáľna fokusová oblasť:

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-?020

Európsky pol'nohospodársky Íond pre ľozvoj vidieka

309007 - 07. Základné sluŽby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

30907400l - 7.4. Podpoľa na investície do vytváĺanĺa, zlepšovania alebo rozšĺrovania miestnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyvatel'stvo Vrátane vohélro času a kultúry a súvisiacej infraštruktÚry (mimo Bĺatisĺavský kraj)

LDB - menej rozvinuté regióny

6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckyeh oblastiach

sekundáľna pÍedominantná Íokusová '] 4.2 - 68. Podpoľa miestneho ľozvoja vo vidieckyclr oblastiach
oblast

Predmet podpory

4.1 0.2022 I 5:03
I TMS H 1 z l0



!F

Podopatrenie / oblasť/ Sekundáĺna doplnková Íokusová oblasť

333ľl1TJ';ĺ j.:;ĺ?:j:,]i,::::Ji:i1ľ?JIľjäT;ffi:illilľ alebo rozŠirovania miestnych základných sluŽieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'neho_ 3090/4001A001 - 6B' lnvestície súV|siace s VytváÍaním podmienok pre trávenie voiheho óasu vrátane prĺslušne1 iníIaštruktÚry _ napr'Ľili.Ilľ.ii$.i:;i:íil:ľi:ffi:;ľ'ľ*ĺ::ľg::ľťĺlľ'ľffii, u-uĺĺ"i" clo rekonštrukcie trevyuŽívaných objektov v obcipre

- 14' l _ 6A' Ul'ahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vylváränia pÍacovných n1iesl

Kategoľizácia za podopatrenia

Podopatľenie:

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

2.

Foľma financovania:

P.č. štĺt

l. Slovensko

Poznámka k miestu realizácie č. l

Nezaevidované

IBAN

sK37020000000045091 84058

Banka

Všeobecná ÚVeroVá banka, a.s.

30907400l - 7'4' Podpora na inVestlCie do VytVárania,,,"ouo""n::,:|:::.::.r'::,""'r"j" 
miestnych zákĺadných služĺeb previdiecke obyvatel'stvo Vrátane vol'neho casu a l"l Jr''"._,i""ä"ej ;nfÍaštruktúry (mimo Bratĺslavský kraj)

Neuplatňuje sa

01 - Poĺ'nohospodárstvo a lesníctVo

Financovanie pľojektu

3.A Miesto ľealizácie pľojektu
Región Vl.ččí 'i-^*_L ^_l_l
ii,i'jiš ul ,unä;'r";;'"'*'o lrľ,li"",", .bec

stredné Slovensko Banskobystrický kraj Detva r'ĺgľaš
Miesio realizác;e výstavby oddychovej zóny je na parcele KN-C 'l ooo/5, LV č. 543. vo Vlastnictvé obce Vígl'aš.

ľ::""'ľf:':'ľ'1astéľ 
o ťozlohe 32,04 kmz, pľĺ počte obyvatelbv 1565 = Hustota osídlenia k 3t .l2:2020 pľedstavovala 

=

Financovanie íoľmou ĺeÍundácie'

: ĺ l.,i 'ťi

Refundácia:

Predmel poclpory
4.10.2022 1S:03

Platnosťod

24.9.2021

Platnosť do

31 .12.2.025

3-B Miesto ľealizácie pľojektu mimo opľáVneného
územia oP

E 2210



Ciel'ová skupina (ÍeleVantne V pľípade projekroV spolufinancovaných z prostľiedkov EsF)

Nevzťahuje sa

4. Popis cielovej skupiny

5. Aktivity projektu

celková dĺžka realizácie hlavných aktivít pÍojektu (V mesiacoch):

zäčiatok ľealizácie hlavných aktivít pÍoj€kru (začiatok ĺealizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukončenĺe ĺealizácie hlavných aktivít pĺojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceÍých aktivít,

ak sa ich ľealizácia ukolrčuje v rovnaký čas):

5.1 Aktivity projektu realizované v opľávnenom území oP

5.2022

11.2022

Subjekt: oBEcVÍcLAŠ

lllavné aktivity projektu

rdentiÍikátoľ (lčo): 00320382

'l. 309BMN80000'l - oddychová zóna, Vígl'aš-Dolinky

Podpoľĺle aktivity pĺojektu

Podpoľné aktivity:

Popis podporných aktivít:

Pľiĺadenie k podopatľeniu:

Podpoĺné aktiVity

30907400l - 7.4' Podpora na investĺcie do vytváíania, zlepšovania alebo rozširovania mieshych základných

sluŽieb pre vidiecke obyvatel'stvo vĺátane voľného času a kultúry a súvisiacej inÍÍaštruktúÍy (mimo Bratislavský

kľaj)

5'2 Aktivity pľojektu realizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

I rli {.i Pťedmet podpory

4.1 0.2022 1 5:03E 3zl0



6- Meľatelné ukazovatele pľojektu
s"1

Kód:

Me]at€lhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatľenie:

obĺast':

HlaVné aktivity pľojéktu:

Pľíspevok aktivít k ĺneľatalhým ukazovatelbrn
PLO3O

Počet novovytVorených pľacovných miest
projektom pÍepočí1aný na ekviValent plnóho
pracovného úväzku

projektu

Meľná jednotka: pľacovné miesto
Cas plnenĺa: K - koniec realízácie projektu

Gelková cĺelbvá hodnota:
0,0qto0

Cielbvá hodnota

Typ závislosĺi ukazovatel,a: Maximálna hodnotaogrc vĺcľlŠ
ldentifikátoÍ (lčo):

30907400 ] _ 7'4' Podpora na invÔstĺcie do vytvárania, zlepsovania aleĺo l-,,r"*"," miestnych základnýclr 
","::"'rľ'

Vidiecke obyvatel'stVo VÍátane VoľnoLo *1u 
'o 

r.uňl'y o njul"io""; inir;;,;;;;;i;l;" BÍatislaVský kÍaj)
30907400lA00l 6B jnvestĺciesÚvisiacesvytvJraním'podmienokpretIaVenieVolhéhoóasuvrátaĺlepĺ"lusnui
iníraštruktúÍy _ napr'_výstavba/ĺekonstĺuĺ<ciarmooernizacĺa sportovĺsĺ< a ĺ",.ly"ĺ-'li-',r'"ĺ,, aĺnfiteátrov, ĺnVestÍcie do
nĺil:ľ:ľ::,::ľuŽívaných 

objektov v obci pľe komunitnĺ/spolto",i ein"o"i"rátane rekonštľukcie existujúcich

309BivlN800001 - oddychová zóna, Vĺgl'aš-Dolinky

Kód:

Meľatelhý ukazovate|:

Subjekt:

Podopatľenié:

Oblast':

Hlavné aktivity Pľojektu:

Meĺateľný ukazovateli

Subjekt:

Podopatrenie:

Oblast':

Hlavné akÍivity pľojeklu:

PL03 t

Počet nástÍojoV zabezpečujÚcich prístupnosť pre
osoby so zdraVolným postihnutÍm (Pojem nástľoje
zahŕňa opatŕenia, služby alebo zaľiadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér
oranIaclch V prĺstUpnostĺ osobám so zdraVotným
postihnutÍm k výsledkom pťojektu)

Meĺnájednotka:

čas ptnenia:

Celková cielbvá hodnota;

Typ závĺslosti ukazovatelä:

Meľná jednotka:

čas plnenia:

Geĺková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatélb:

poóet

K _ konĺec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

Cielbvá hodnota

0

K - koniec realizácíe projektu

. 
100,0000

Maximá|na hodnota

Cĺelbvá hodnota

100

ogrc vĺcľaŠ
ldentifikátoľ (lčo); 

o w2lg82
30907400'l _ 7'4' Podpora na investĺcje do vytváľanĺa, zlepšovania alebo rozširovania miestnych zákĺadných 

"luzĺeu 
previdiecke olryvatel'stVo Vrátane Vol'ného času a LultJry a .ĺuisia""i l"ĺi"ĺ,'"lijňi'rimo aĺatislavský kraj)

30907400'1 Aoo1 _ 6B' lnvestĺcie suvisiace s VytváÍaníln. podmietrok pre travenie vol'ného óasU Vrátane p'slusne,infraštruktÚľy _ napr'-VýstaVba/rekonštrukcĺalmodJnĺzácia športovĺsk a detských ihrĺsk, amíiteátľov, inVestície do
;:Íi:äľ:ľ::;:ľuŽĺvaných 

objektov v obci pre k-omunitnÚ/spollouĺ einnostju,aiane rekonštrukcĺe existujÚcich

309BMN800001 _ ocldychová zóna. Vígl.aš_Dolinky

Kód:

oBEC VĺGĹAŠ

PLO32

Preclmet pocjpory
4.10.2022 IE:03

Miera zabezpečenia bezbariéľového prÍstupu osôb
so zdľavotným postjhnutĺm k Výsledkom piojektu

309BMN80000i - {)clclychová zÓna, Vĺ9l,aš-Dolinky

30907400] 7'4 Podpora," 
":?::::jľ-:{:1,::t::J:;":[ljirľlJ'."rn* miestnych základných 

","::":1,:"
vidĺecke obyvate|'stvo Vrátane Vol'neho častl a k"l,J;';;fi.;;ej infraštrUktliry (nlimo Bratislavský kra1)
309o Z400l A00'i - 68' lnvestície sÚvisiace s VytváÍanínl podmlenok pre trávenie vol'neho óJstl Vrátane prĺslušne,iníraótruklÚry'napr'VýstaVba/rekonstrurcĺalmoJeľni'"iň ,oi,,"rol 

" 
cĺetských ihĺisk, amŕiteátrov, investĺcie do

i.:ffiľľ::,i:ľužĺvaných 
objektov v oĺ"i p'" Lo.l,,í",'y!iorĺ,ouĺ e innosr:vľatalle ľ'eä"siňl"," exĺstujúcicl-1

1. í' 1ri'5
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Kód:

Mcľatelhý ukazovalol':

subjelt:

PodopatÍenie:

oblasť:

Hlavné aktivity proj€ktu:

PLO5l

Poóet obyvateľov obce/obcÍ ldorĺ budÚ ma{
pÍospäch z Íeälizovaného pľojektu

oBEc VĺGtAš

ľ:]nái:dnolk": ,

čas nln11ia,

celková cielbvá hodnota:

Typ záviďos{i uka1ovar:lh:

ldentiÍikátoľ (lco):

obyvatel'

I 565,0000

Maximálna hodnota

00320382

.l 
565

309o740ol - 7.4. Podpora na ĺnvestície do vytVárania, zlepšovariia alebo rozširovanĺa miestnych zaltadnycn sluŽieb pre

vidiecke obyvatel's1vo vrátane Vol'ného času a kultúry a súVisiacej iníľaštĺuktÚry (nimo Bratislavský kraj)

309o740o1A00'l - 6B. lnvestície súVisiace s VytVáraním podmienok pre trávenie vol'ného času vrálane píslušnej

infĺaštruktúry - napĺ.výslavba/rekonštrukciä/modeÍnizácia špoÍ1ovísk a detských ihrísk, amíiteátÍov, investície do

rekonštrukcie nevyuŽívaných ob'iektov v obci pĺe komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich

kultúrnych domov
Cielbvá hodnota

309BMN800001 - oddychová zóna, Ví9|'aš_Dolinky

Kód: PLO8l

Merat6ľný'ukázovatel': Novovybudované'detské ihĺisko

'"lj:ľ:
Podopatľenie:

oBEc VÍGĽAŠ

oblas{:

Hlavné aktĺvity projektu:

, Mo]nájednotka:
i'--.' 

časplnenla:
i- .-- -..

poóet

K - koniec realizácie pĺojektu

Geĺková.cieľová hodnota:

Typ závi_glosti utzoval€lh:

ldontifikátoľ (lčo):

3090740o1 - 7.4' Podpoľa na investĺcie do vytváranĺa, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyvatel'stvo vrátane Vol'ného óasu a kuhúry a súvisiacej infraštíuktúry (mimcrBratislavský kraj)

309BMN80000'l - oddychová zóna, Vĺgľaš-Dolinky

Máximálna,n'odnota

00320382

3090740o1 A0o1 - 68. lnvestície súvĺsiace s vytváranĺm podmienok pre tráVenĺe vol'ného častl vĺátane pĺĺs|ušnej

inÍraštruktúľy - napr'Výstavba/rekonštrukcia/modeĺnizácia športovísk a detských ihrĺsk, amÍĺteátrov, inVestície do

rekonštrukcie nevyužĺVanýclr objektov v obci pre komunitnÚ/spolkovÚ činnosť vĺátane rekonštrukcie existujúcich

kultúrnych domoV
Cielbvá hodnota

Memá jQdliotka:

čas ýlneniá:

Celková cĺelbvá,hodnota:

Tľn závislos.i u|azovatelä:

tdentiÍikátoľ (lčo):

n 0000

'Maxĺmálna hodnota

oBEC VĺGtAŠ 00320382Sublekt,

Podopatĺenie:

Oblast':

Hlavné aktiuity pľojektu:

30907400'l - 7.4. Podpora na investície do Vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyvatel'slvo Vrátane Voľného času a kultúry a súvisiacej inÍraštíuktúry (mimo Bratislavský kraj)

309074001A00'1 - 68' lnvestĺcie súvisiace s VytVáraním podl11ienok pre 1ľávenie voľného óasu vrátane príslušnej

ĺnfĺaštruktúry _ napr'Výstavba/reko|]štrukcia/modernizácĺa športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investícĺe do

rekonš1rukcie nevyuŽĺvaných ob'ektov V obci pre komunitnÚ/spolkovú óinnosť vrátane rekonšlÍukcie exislujÚcich

kultúrnych domov
Cielbvá hodnota

309BMN800001 - oddychová zóna, Vígl'aš'Dolinky

PÍeclmet podpoĺy

4.'10.2022 15:03
TTMS 5 210



Kód:

Meratelhý ukäzovatel:

Subiekt;

Podopatrenie:

Oblast':

Hlavné aktivity pľojektu:

oBEc VĺGĽAŠ

PLO83

Novovybudovaný amflteáter

309BMN80000l - oddychová zóna, Vígl'aš_Dolinky

30907400'] - 7 '4' Podpora na ĺnvestícĺe do Vytvárania, zlepšovania alebo ĺozširovania miestnych základných sluŽreb pĺeVidiecke obyvatel'stvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infrašlľ"Ĺrĺ'v ĺii*" e'žii3llvsry 1.,-a1)

30907400'lA00'l _ 6B' lnVestície súvisiace s vytváranĺm podmienok pre trávenie vol'ného óasu vrálane príslušnejinfÍaštruktúry _ napr,Výstavba/rekonštrukcia/modeĺnizácia športovísk a detských ihrísk, amíiteátrov' inVestícĺe dorekonštrukcie nevyuŽívaných ob'|ektov v obci pľe komunitnú/spolkovú óinnosĺvrátane rekonšrrukcie existu.iÚcichkultÚĺnych domov

MéÍnájédnotka:

čas plnenĺa:

celková ci€ľová hodnota:

Typ závislosti.ukazovateĺä:

ldentifikátor (lčo):

K _ koniec ľealizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

00320382

Cĺelbvá hodnota

0

Kód:

:".bl"kt:
Podopatrenie:

Oblast':

oBEC VĺGĽAŠ

PLO84 : M€ľná;Bdnotkal

Celková. cieľová:hodnota:

ldentifikátor (lčo):

počet

K - koniee ĺealizácie pľojektu

0,0000

Maximáĺna hodnota

00320382

Cíelbvá hodnota

0

MeÍat€ľný ukazovat€l: BekonširuovanélmodeĺnizoVané detské ihrisko Oas

309074oo'l '7'4' Podpora na investĺcie do vytváľanĺa, zlepšoVanĺ" ateuo rorsĺrou'ni"'iu"tny"i základných sĺužieb previdiecke obyvateľstvo vrátane vol'ného času a kultÚry a súvĺsĺacej infraštľuktúry (mi.o eraiĺlhvsLy kru'
309o7400'l A001 ' 6B' lnVestície súu1J"9" 

9 
vytuir"nĺm poamienok pĺe travenie vol'ného času urat"n" oĺ.rusn";inÍraštruktúry - napĺ.výstavba/rekonštíukcía/modemizácia športovÍsk a detských ihrísk, amíiteátrov, investĺcie doľekonštrukcie nevyužívanýclr objektov v obci pre komunĺtnÚ/spolkovÚ činnostivĺĺtane ieLonJtrtrľcie existujúcichkultÚrnych domoV

Hlavná aktivity projektu: 309BMN80000'l - oddychová zóna, Vígľaš-Dolinky

,Meíatcrný ukarovatcl: Rekoriští]uované/ÍŤiodernizované špoľtoVé ihľisko

počet

K = koniec realizácie projektu

Subjekt:

Podopalĺenie:

Oblasti

Hlavné aktivity projektu:

oBEc VĺGĽAŠ

Typ závislosĺi,lkažovat€lh:

ldentifikátoÍ (lčo):

Maximálna,hodnotá

00320382

cĺelbvá hodnola

0

30907400l _ 7'4' Podpora na investĺcie do vytvárania' zlepšovania.alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvatelstVo Vrátane Vol'ného časrĺa kultÚrya súvisiace,i inĺraštruktúry (mimo Bratislavský kľaj)
309074oo'I A00'l - 6B' lnvestĺcie sÚui" u"" 

" 
uy,uĺr"ni' o"ĺ ,,i"n"L oá trau"ni" uotinoio ea"u vrátun" pĺstusne.;ĺnfÍaštľuktúry _ napĺ.výstavba/ĺekonštrukcia/modernizácia športovÍsk a detských ihrÍsk, amfiteátrov, investície dorekonštrukcie nevyužívaných obJektov v obcĺ pre komunitnÚ/spolkovÚ činnost:vrátane rekonštľukcie exislujÚCichkuĺtÚrnych domoV

309BMN80000l _ oddychová zóna, Ví9ľaš_Dolinky

Predmet podpory
4.10.2022 l5:03 6z 10
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Kód:

Meratelhý ukazovatel:

Subiekt:

Podopatĺenie:

Oblastl

Hlavné aktivity pľojéktu:

oBEC VlGĽAs

PLO86 MeÍná jadnolka:

čas plnenia:

Gelková cielbvá hodnota:

Typ závislostĺ ukazovatelä:

ldgntifikátor (lčo);

počet

K - koniec ľealizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

00320382

BekonštruoVaný/modeľnizovaný amfiteáteľ

309o7400l - 7.4. Podpora na investície do Vytvárania, zlepŠovaríia alebo rozširovania miestnyclr základných s|uŽieb pre
vidiecke obyvateľstVo Vrátane Vol'ného času a kultr]ry a sÚvisiacej iníraštruktÚry (ĺnimo BfatislaVský kľaj)

309074001 A00l - 6B. lnvestĺcie sÚvisiace s vytváraním podnrienok pre trávenie vol'ného óasu Vrátane prĺsluŠnej
infĺaštĺuktúry - napr'výstaVba/rekonštÍukcia/modeÍnizácia špoĺtovísk a detských ihrĺsk, amíiteátrov' investície do
rekonštrukcie nevyuŽívaných objektov v obci pľe komunitnú/spo'kovú óinnÔsť vrátane rekonštrukcie exis1ujÚcich
kultÚnrych domov

Cielbvá hodnota

309BMN80000l - oddychová zóna, Vígl'aš-Dolinky

Kód:

MeÍatslhý ukazovatsl':

Subjekt:

Podopatľenie:

oblasť:

Hlavná aktivity pľojektu:

PLO87

RekonštÍuoVäný/modeŕnizoVaný kultÚrny dom

Merná jednotka:

cas plnenia:

celková ciéľová hodnola:

Typ závislosti ukazovatelä:

ldentiÍikátoľ (lčo):

počet

K - koniec ĺealĺzácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

00320382oBEc VĺGĽAŠ

309074001 " 7.4. Podpora na investície do Vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre

vidiecke obyvateI'stvo Vrátane Vol'ného óasu a kultúry a súvisiacej iníÍaštľuktúry (mĺmo Bratislavský kraj)

309074001 A001 - 6B. lnVestĺcie súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie vol'ného času vľátane pľíslušnej
infíaštruktúÍy - napr.Výsiavba/rekonštrukcia/modemizácia športovísk a detských ihrísk, amÍiteátľoV, investície do
ľekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre kornunitnú/spolkovú činnosť vĺátane ĺekonštrukcie exĺstujúcich
kultúrnych domov

Cielbvá hodnota

309BMN80000'| - oddychová zóna, Vĺgl'aš-Dolinky

Kód:

Meľatelhý ukazovatél':

Subjekt:

Podopatŕ€nie:

Oblast':

Hlavné aktivity pÍojekru:

PLO88

Bekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný
objekt

Merná jednotka:

č1nt1nĺ1:

Celková cielbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovatelh:

počet

K - koniec réalizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

oBEc VĺGĽAŠ

30907400r 7'4' Podpora na investĺcĺe do Vr,"r,..,",.,.J:::ľ]:*:::,"*niu.i".,nv"t základných . "::*ľ'Vidiecke obyvatel's1Vo vÍátane Vol'ného častl a kuItúry a súvisiacei inÍraš1ruktúry (mimo BratislaVský kľaj)

30907400'l A00'] - 6B' lnvestície súvisiace s vytváranĺm podrnienok pre trávenie vol'nélro óasu vrátane príslušrrej
iníraštruktúry - napr.výstavba/ĺekolrštrukcia/modernizácĺa športovísk a detských ihrísk, amíiteátrov, investície do
rekonštrukcie nevyužÍVaných obJektoV V obci pľe komunitnú/spolkovú óinnosť vrátane rekonštrukcie eXistujÚcicli
kultúľnych ĺiontov

Cielbvá hodnota

309BMNB0000'l _ 0ddychová zóna, Ví9l'aš_Dolinky 0

7 210} 'l ýĺ ':] PreCimet podpoÍy
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Kód:

Meľatélhý ukazovatol':

Subjekt:

Podopatľenie:

Oblast':

PLO96

Poóet nových klienloV komunitných čĺnnostÍ

' MéÍnájednotka:

cas plnGnĺe:

Celková cielbvá hodnota:

K - koniec realizácie pľojektu

0,0000
' Typ závislosti ukazovatel'a: Maximálna hodnota

oBEC VĺGĽAŠ
. ĺdentifikátoľ (lčo): 00320382

309o7400'l - 7 '4' PodpoÍa na ínvestĺcie do vytvárania, zlepšoVania alebo rozširoVanĺa miestnych základných sluŽieb pľevidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného časŕa kultJry a srivisiace; inĺrasĺrurtJry 1ĺnimo eratisiavský kraj)
30907400lA0o'1 '68' lnvesrĺcie súvi-siace s vytváranĺm.podmienok pre trávenie vol'neho óasu vrát"rle o"",uun",infraštťuktÚry _ napr'výstavba/rekonštĺukcialmoJernizácia športovĺik a a.,"ĺ,y"Älr.,."lr, 

"míiteátľov' 
inVestície do

l",'iiffiyJľ:il:ľuŽívaných 
objektov v obci pre komuniĺlúlspoĺkovú čiil;ii;;;i;; 

^konštrukcie 
existtÚúcich

HlaVné aktivity projektu: 309BMN80000'l _ oddychová zóna, Vĺgl,aš-Dolinky

6,2 Pľehl'ad meľatelhých ukazovatelbv pľojektu

cielbvá hodnota

0

Kód Názov

PLO3O Počet novovytVorených pracovných
miest projektom prepočĺtaný na
ekviValent plného pÍacovného úVäzku

pracoVné
miesto

0,0000

Pĺíznak
ľizika

Nie

Meľná jednotka Ceĺková cielbvá
hodnota

Rel€vancia k HP

N/A

N/A

N/A

Typ závĺslosti
ukazovatelh

MaXimáĺna
hodnota

Maximálĺra
hodnota

Maxinlálna
hodnota

PLO3I Počet nástrojov zabezpečujúciclr
prĺstupnosť pre osoby so zd'avotným
poslihnutím (Pojem násĺoje zahŕňa
opatrenia. sĺuŽby alebo zarĺadenia
zameÍané na odstľaňoVanie prekážok
a barier brálrjacich v prístupllosti
osobám so zdravolným postihnutím k
výsledkom projektu)

počet 0,0000 Nie

PLO32 Miera zabezpečenia bezbariérového
prístupu osôb so zdravotným

I 00,0000 Níe

postihnutĺm k výsĺedkom pľojektu

P105 1 Poóet obyvatel'ov obce/obcĺ kloľí
btldú mať prospech z realizovaného
projektu

obyvatel' ĺ 565'0000 Níe N/A Maximálna
hodnota

PLO8l Novovybudované detské ihrisko počet '1,0000
Nie N/A

PLO82 Novovybudovanéšportovéihrísko poÓet

Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

Maxirnálna
hodnota

Maximáĺna
hodnota

Maxĺmálna
hodnota

Maximálna
hodnota

0,0000 N/A

PLO83

PLO84

PLO85

PLO86

PLOBT

PLOSB

PLO96

NoVoVybudoVaný amfiteáteÍ počet 0,0000 Nie N/A

Bekonštruované/nloclernizované
cl€tské ihrisko

RekollŠtruované,/moclernlzované
športove ĺhrisko

poóet 0,0000

počet 0,0000

Nie N/A

N/A

RekonštrUoVaný,/moĺ]eľnizovanÝ
amfiteáter

počet 0,0000

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rekonš tÍuoVaný/modernizovaný
kultÚrny dom

RekonštrUoVaný/modernizoVaný ĺný
nevyuŽívaný objekt

Poóet noVých klientov komunitných
činnos1í

počet

počet

počet

0,0000 N/A

N/A

0,0000 N/A

0,0000

í rĺ4 lj Predmet podpory
4.-t0.20221s03H! 8zl0



-7 7. Iné údaje na úrovni proiektu
Nezaevidované

Skupina výdavku:

8. Rozpočet pľojektu

8.1 Rozpočet pľijímatelä

Pľiame výdavky

0blagťl

Hlavné aktivity pľojektu: 1. 309BMN800001 _ oddychová zóna, VÍgľaš-Dolinky

existujúcich

1.1 -021 -Stavby

voľného . Ž1 z22'00e

21 222,00 E

opÍávnený t/ýdavok

21 2?2,00 €

Celková výška oprávn.ných výdavkov

0,00 €

0,00 €

opĺávnený výdavok

21 222'00 €

0,00 €

95,0000 7"

20 'l60,90 €

Nepľiame výdavky

PodopatÍenie!

PodpoÍné aktivity:

809o74u01 _ 7'4. Podpora nä lnveštíÔie dÓ vytvéľonĺa; dépšovania alebo ľozširovanĺa
ľ-ĺiesĺnyeh zákĺadnýoh sluŽiob ľe vidioÓke gbwátéľsĺvo Vlálane voľného óasu a kultÚry
a-gúvlsiaoči infräšlľuktúry (ľĺiÍ'nÔ Bľatlsĺavský kiaj)

'l. 309BMN8P000'l _ Podporné al(tivity

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty paľtnerov

Nevzt'ahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška opĺávnených výdavkov:

Celková výška opľávnených výdavkov pre pľojekty gonerujÚce pľiiem:

Peĺcenlo spolufinancovania zo zdĺojov EÚ a šR:

výška n€náv]atného Íĺnančného pľíspevku:

Predmet podpoĺy

4.1 0.2022 1 5:03

I ĺM9 9zl0
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