ZM LUVA

o POSKYTNUTÍ

NENÁ VRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. TT02635

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 Komisie (EÚ) č. 65/2011
v platnom znení, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Systémom finančného riadenia Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Schémou štátnej pomoci pre opatrenie 2.1. č. SA.36626 (2013/N)
v zneni. dodatkov a
podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.
23111999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách.verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov apodľa ustanovení §§ 35 a 38 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v zneni neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")

,

I

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovatel'

podpory:

Pôdohospodárska
platobná agentúra
sídlo: Dobrovičová
12, 815 26 Bratislava I
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: MVDr. 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 prijímate!':

LESY MODRA, s.r.o
sídlo: Harmónia 3001, 90001 Modra
IČO: 34110 186
štatutárny orgán: Ing. Milan Gajar, konateľ
kontaktné údaje-tel./fax/e-mail:
0903721618
/ - / gajar@lesymodra.sk
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 13095/B

(ďalej len "konečný prijímateľ")

Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného
príspevku
(d'alej len "ŽoNFP")
vydaného
podl'a 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:
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