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MINISTERSTVO PÔOOHOSPOOÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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sídlo: Dobroviča". 12, 812 66 Bratlslavl
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regionálny
op račný
program

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁ VRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY: Z221S012007101

TÁTO ZMLUV A je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovateľ

názov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

sídlo

IČO

DIČ

Slovenská republika

00156621

2021291382

konajúci Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(d alej len .Poskytovateľ")

1.2. Prijímateľ

názov : Prešovský samosprávny kraj

sídlo : Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

Slovenská republika

konajúci MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

IČO

DIČ

37870475

2021626332

banka Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 7000356631/8180

refundácia: 7000356631/8180

(ďalej len .Pnjímateľ")

HudakD
Text napísaný písacím strojom
číslo z registra zmlúv Ú PSK: 479/2013/OCI
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1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. l zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v
zmysle 20 od . 2 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n skorších predpisov medzi sebou
túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako "Zmluva".
Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
,Zmluvné strany."

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(d alej aj "NFP") zo strany Po kytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu,
ktorý je predmetom chválenej žiado ti o NFP:

Názov projektu Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť

Poprad a Stará Ľubovňa

22150120071Kód ITMS

Miesto realizácie projektu Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres
Stará Ľubovňa a okres Poprad

ROP-5.1-2012/01Číslo výzvy

(dalej aj "Projekt").

2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie chváleného Projektu Prijímateľa, a to
poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce

dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce

dopravnú obslužnosť regiónov

2.3. Poskytovateľ a zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi za
účelom realizácie Projektu, do iahnutia ukazovateľov realizácie Projektu v zmysle
prílohy Č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a udržania výsledku Projektu po dohodnutú
dobu a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, o všetkými dokumentmi, na ktoré
Zmluva odkazuje, vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne
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záväznými právnymi predpismi lovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie
(d'alej aj "právne predpisy SR a EÚ").

Prijímate!' sa zaväzuje prijat' poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity
Projektu realizovat' riadne a včas, avšak najne kôr v termíne ukončenia realizácie aktivít
Projektu, t.j. do 30.11.2014. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu
nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutoenosť: "Prijímate!' uhradí poslednú faktúru
v rámci Projektu" na základ dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutoenosť
považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu."

2.4. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu
SR.

3. VÝDA VKV PROJEKTU A NFP

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
predstavuje l 516894,04 EUR (slovom jeden milión päťstošestnásťtisíc
osernstodevät'desiatštyri eur a štyri centy)

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
l 516894,04 EUR (slovom jeden milión päťstošestnásťtisíc
osemstodeväťdesiatštyri eur a štyri centy),

c) Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi nenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky l 441 049,34 EUR (slovom: jeden milión štyristoštyridsaťjedentisíc
štyridsaťdeväť EUR a tridsaťštyri centov), čo predstavuje 95% z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b)
tohto článku Zmluvy,

d) Prijímate!' zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom
pät' percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné
zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu,
vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.

3.2. Poskytovatel' poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku
vo výške 95% zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška
nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto článku Zmluvy
môže byt' prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie,
že skutočná výška nenávratného finančného príspevku na úhradu časti oprávnených
výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov
Prijímatel'om vykonaného Verejného ob tarávania a z neho vyplývajúcej úpravy
rozpočtu Projektu ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve
o poskytnutí NFP.
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3.3. Prijímate!' a zaväzuje použiť nenávratný finančný pri pevok výlučne na úhradu
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia
podmienok stanovených:

a) Zmluvou o po kytnutí NFP,
b) v eobecne záväznými právnymi predpi mi R
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpi mi EÚ,
d) ystémom riad nia a y témom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným ROP, Programovým manuálom k ROP, príslušnou publikovanou výzvou

na predkladanie žiadostí v rámci ktorej Prijímate!' predložil svoju žiadosť o NFP,
vrátane jej súča tí a príloh, najmä, ale nielen, Príručkou pre žiadateľa/prijímateľa
v aktuálnom znení, ak boli Zverejnené,

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať
práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. prá neným obdobím pre výdavky je obdobie tanovené vo Výzve na predkladanie
žiadostí o NFP a to do 30.6.2015.

3.5. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo
prí pevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo
spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR,
štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu R. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto
finančných pro triedkov, ukladanie a vymáhanie sankcii za porušenie finančnej
di ciplíny a vzťahuje r žim upravený v Právnych predpi och EÚ a R (najmä zákon č.
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore po kytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpi ov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších pr dpi ov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly v znení neskorších predpi ov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskor ích predpisov). Prijímateľ súča ne berie na
vedomie, že podpi om tejto Zmluvy je povinný dodržiavať ystém finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
v platnom znení a y tém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.

3.7. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo
Poskytovateľa vykonať finančnú opra u v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (E )
1083/2006, ktorým a u tanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európ kom ociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa
zrušuje nariadeni (E) č. 1260/1999 v platnom znení a v zmysle § 27 zákona č.
52812008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpi ov.

3.8. Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude
preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie ci ľov stanovených v Projekte, čo znamená, že
mu í byt' zjavná pojito ť medzi po kytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami
Projektu.
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4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH TRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.l. Zmlu né trany a dohodli že ich zájomná komunikácia úvi iaea s touto Zmluvou si
pre voju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany
povinné uvádzať ITM kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto
Zmluvy. Zmluvné trany a zaväzujú, že budú pre vzájomnú pí ornnú komunikáciu
používať poštové adre uvedené v článku l. tejto Zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej
komunikácii účasne aj ITM , pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné
obdobie.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude
prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu al bo faxom a zároveň môže určiť aj
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ
povinný uvádzať ITM kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto
Zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu
al bo faxovú formu komunikácie, zmluvné trany a zaväzuj u vzájomne písomne
oznámiť voje emailové adre y re p. faxové čí la, ktoré budú v rámci tejto formy
komunikácie záväzne používať.

5. �PECIFICKÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany a dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije
z článku 15 VZP výlučne od ek 4 a vzhľadom na určený systém financovania:
kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije
výlučn odsek 2.

5.2. Prijímat ľ spravidla podáva Žiado ti o platbu v minimáln j výške 20 % z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.l. písm. b)
článku 3 Zmluvy.

5.3. Zmluvné strany a dohodli, že Po kytovateľ nebud povinný poskytovať plnenie podľa
Zmluvy o po kytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímatel' nepreukáže vykonanie
Verejného obstarávania v úlade o zákonom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmen a doplnení ni ktorých zákonov v platnom znení a v súlade s Právnymi
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie Verejného obstarávania môže vydať
Poskytovateľ, s vý ledkom "akceptované".

5.2. V zmy le u t. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate!' predlžuje premlčaciu dobu na
prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce a (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho
ča ti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho ča ti a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia
doba začala plynúť po prvý raz.

5.3. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Po kytovatel' súhlas alebo vykonáva iný
úkon, zmluvné strany a vý lovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo
vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo
EÚ stanovujú inak.
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5.4. Zmluvné trany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR
alalebo Ú identifikuje nezrovnalo ť vyplývajúcu z vykonaného verejného
obstarávania, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť,
prijímateľ sa zaväzuje takto vyčí lené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom
a v lehotách stanovených riadiacim orgánom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Zmluva nadobúda účinno ť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platno ť a účinno ť končí schválením poslednej
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovatel ovi
v súlade ustanovením článku 3 od . 4 VZP výnimkou článku 12 a článku 18 VZP,
ktorých platnosť a účinno ť končí 31.08.2020 a čl. 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť
končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vy poriadaním finančných vzťahov medzi
Poskytovateľom a Prijímatel'om na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predlži
v prípade ak nastanú skutočnosti uveden' v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 v platnom znení o ča trvania týchto skutočností.

6.3. Neoddeliteľnou úča ťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: l.
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o po kytnutí nenávratného finančného
prí p vku, 2. Predmet podpory NFP a 3. Podpi ové vzory. Prijímateľ týmto vyhlasuje,
že sa ob ahom príloh zmluvy o po kytnutí NFP oboznámil a súhlasí že je týmito
prílohami celom roz ahu viazaný.

6.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej
moci aj zá tupca) sú uvedené v príloh č. 3 zmluvy o po kytnutí NFP spolu s ich
podpisovými zormi a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť
Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť
Poskytovateľovi nové podpi ové vzory a prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj
novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie
alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zá tupcu.

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie ú známe žiadne okoino ti, ktoré by ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na po kytnutie NFP v zmysle podmienok,
ktoré viedli k chváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.

6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovateľovi pred podpi om Zmluvy o po kytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú
účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.

6.7. Ak sa akékoľvek u tanovenie tejto Zmluvy tane neplatným v dô ledku jeho rozporu s
právnymi predpismi R a EÚ, ne pô obí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné
trany a v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť

neplatné zmluvné u tanovenie novým platným u tanovením tak, aby zostal zachovaný
účel Zmluvy a obsah jednotlivých u tanovení t jto Zmluvy.

6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmy le Právnych
predpi ov R a EÚ, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných trán vzniknuté v súvislosti s plnením
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záväzkov podl'a Zmluvy alebo v súvislo ti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli
a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy vrátane sporov ojej platnosť, výklad
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súd Slovenskej republiky
podľa právneho poriadku lovenskej republiky.

6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopi och, pričom po podpise Zmluvy dostane
Prijímatel' 1 rovnopis a 3 rovnopisy do tane Poskytovatel'. V prípade sporu sa bude
postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné určité a zrozumiteľné, podpisujúce o oby ú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak súhlasu ju podpí ali.

, . vOS. 11 2013
Za Poskytovatel a v Bratislave, dna: .

Podpis: .

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímatela v ~~ť..~f!.~.Y.:. ,dňa:
- 6 NOV. Z013

Podpis:

MUDr. Peter Chudík Ms;la Prešovského !amosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku

Príloha č. 2. Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Podpisové vzory
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Text napísaný písacím strojom
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 6. novembra 2013Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 7. novembra 2013




