
ZM LUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č  PR02706

uzatvorená v súlade s nariadením  Rady (ES) č. 1290/2005 v platnom znení, nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 
v platnom  znení, nariadením  Komisie (ES) č. 1974/2006 v platnom  znení, nariadením Kom isie (EÚ) č. 65/2011 

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

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 35 a 38 zákona č. 528/2008 
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

(d'alej len „zm luva“)

ZM LUVNÉ STRANY

Poskytovateľ podpory: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: M VDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ zastúpený 

Ing. Ľubomírom Partikom, výkonným riaditeľom 
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/meste: Ovčie
Sídlo: 082 38 Ovčie 32 
IČO: 00 327 581 
štatutárny orgán: Ján Farkaš
kontaktné údaje - tel./fex/e-m ail: : 0905/910 117, 051/791 12 07 

obecovcie@ gm ail.com

(ďalej len „ konečný prijímateľ“)
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Zmluvné strany sa 11a základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) vydaného podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov slobodne, vážne, bez 
skutkového alebo právneho omylu, bez nátlaku a nie v časovej tiesni dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

CL. I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zm luvy je  úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zm luvných strán pri poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany PPA konečnému prijím ateľovi za 
účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného 
projektu v zm ysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2 0 1 3  (ďalej len „PRV “):
Os č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322
Číslo výzvy: 2015/PRV/37
Kód projektu: 340PR1502706
Názov projektu: Kamerový systém v obci Ovčie
Miesto realizácie projektu: Ovčie, okres Prešov

2. Predmetom projektuje:

2.1. Obstaranie/ modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti 
v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako 
príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

ČL. II.
TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU

1. Konečný prijím ateľ sa zaväzuje podať jednu (prvú a zároveň poslednú) žiadosť o platbu (ďalej len 
..ŽoP") najneskôr do 15.10.2015. Konečný prijím ateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu 
projektu. Za deň ukončenia realizácie predmetu projektu sa pre účely zm luvy považuje deň podania

. ŽoP. Ak táto zm luva nadobudne účinnosť po dátume 22.09.2015, konečný prijím ateľ je povinný podať 
ŽoP najneskôr do 30.10.2015.

2. Termín realizácie predmetu projektu podľa čl. II/l zmluvy je  konečný a nie je možné ho meniť.

ČL. III.
VÝŠKA NFP

1. PPA sa zaväzuje poskytnúť konečnému prijímateľovi NFP maximálne v sume: 21 693,84 EUR ( 
slovom: dvadsaťjedentisícšesťstodeväťdesiattri eur a osemdesiatštvri eurocentov 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 16 270,38 EUR, ktorá predstavuje 75% z celkových oprávnených 
výdavkov,
b) prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 5 423,46 EUR, ktorá predstavuje 25%  z celkových 
oprávnených výdavkov

3. M aximálna výška podpory na jeden projekt je  min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.



PODOHOSPODARSKA PLATOBNA AGENTÚRA

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 307 94 323 (d’alej len 
„platobná agentúra'4), ako orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie o poskytovaní 
podpory na projekt podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov 
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení 
neskorších predpisov v konaní podľa § 37 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov rozhodla takto:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt (názov projektu) Kamerový systém  
v obci Ovčie zaregistrovanú dňa 10.8.2015

žiadateľa: Obec Ovčie 
sídlo: 082 38 Ovčie 32 
IČO/m .: 00 327 581 
kód projektu: 340PR1502706
Číslo výzvy:2015/PRV/37

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 21 693,84 EUR ,

Poučenie:
Rozhodnutie o schválení žiadosti je  konečné a nemožno proti nemu podať žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia.

Odôvodnenie:
Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok splnila podmienk 
nenávratného finančného príspevku vo výške 21 693.84 €

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Naše číslo: PR02706 Bratislava, yf//. ?. íbOii
R O Z H O D N U T I E

s c h v a ľ u j e .

slovom: dvadsaťjedentisícšesťstodeväťdesiattri eur a osemdesiatštyri eurocentov

MVDr. S
generálny riaditeľ 

zastúpený 
Ing. Ľubomírom Partikom

výkonným riaditeľom



Doručuje sa: 
Obec Ovčie 
082 38 Ovčie 32


