ČL. I.
PREDMET

l.

ZMLUVY

Predmetom zmlu
__ zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí
nenávratného finlaJ)j~OO
• \ ru (ďalej len "NFP") zo strany PPA konečnému prijímateľovi za
účelom financov
:io..\::i{)c-aevynaložených
oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného
projektu v zmy-Ie
zvoja vidieka SR 2007 - 2013 (ďalej len "PRV"):
Os č.:
Opatrenie

č.:

Kód opatrenia:
Číslo výzvy:
Kód projektu:
Názov projektu:
Miesto realizácie projektu:

Obnova potenciálu lesného hospodárstva
preventívnych opatrení
226
_013IPRV/31
_10TT1402635
Proti požiarna lesná cesta Suchý Jarok a ozdravné
obec Modra, okres Pezinok

a zavedenie

opatrenia

2.

Predmetom

2.1.

Oprávnené činnosti \' rozsahu tabul ky č. l ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu,
ktorá tvorí ako príloha č- Ineoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Konečný prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu oprávnených výdavkov uvedených
v tabuľke Č. l (ďalej len ..položky") a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami
pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci tohto odseku, pričom nesmie dôjsť k zmene
dodávateľa. V tomto prípade PPA bez uzatvorenia dodatku k zmluve akceptuje realizované zmeny za
predpokladu, že bude dodržaný účel a cieľ projektu a zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných
resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného projektu. Zmenené položky
a odôvodnenie zmeny, potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom
konaní, musia tvoriť samostatnú prílohu k žiadosti o platbu, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.
V opačnom prípade predmetná časť investície nebude zo strany PPA preplatená, v prípade poslednej
žiadosti o platbu sa preplatenie predmetnej časti investície zamietne.

2.2.

Výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia
lesných ciest, výstavba, rekonštrukcia,
opravy
a údržba protipožiarnych
nádrží
v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené
výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. l neoddelitel'nú súčasť zmluvy.

Por. č.
1.

projektu je:

Identifikácia predmetu
výstavby
Rekonštrukcia
protipožiarnej
lesnej
cestv Suchý .Jarok

Parc. č.
pozemku

k.ú.

Obec

Okres

7782
8082

Modra

Modra

Pezinok

Práce podľa ods. 2.2. musia byť realizované v súlade so stavebným povolením resp. ohlásením stavby
a projektovou dokumentáciou.
Konečný prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu
oprávnených výdavkov uvedených v tabul'ke Č. l (ďalej len "položky") a presuny finančných
prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schválenej stavby a to vždy len v rámci tohto
odseku a príslušnej stavby, pričom nesmie dôjsť k zmene dodávateľa. V tomto prípade PPA bez
uzatvorenia dodatku k zmluve akceptuje realizované zmeny za predpokladu, že bude dodržaný účel
a cieľ projektu a zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických
parametrov predmetu realizácie schváleného projektu.
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