ČL. V.
PLATBY KONEČNÉMU PRIJÍMATEĽOVI

l.

Konečný prijímateľ je oprávnený

predkladať

jednu ŽoP za kalendárny

rok.

2.

Konečný prijímateľ sa zaväzuje podať poslednú ŽoP najneskôr

3.

Objem poslednej
nesmú prevýšit'
bezpredmetná.

4.

Prostriedky EPFRV a štátneho rozpočtu na financovanie projektu sa vyplácajú v pomere stanovenom na
projekt na základe oprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa.

5.

Každá platba konečnému prijímateľov: z prostriedkov EPFRV a štátneho rozpočtu na financovanie
projektu je realizovaná maximálne do výšky súčtu pomeru finančných prostriedkov EPFRV a štátneho
rozpočtu schváleného na projekt.

6.

Výška NFP vyplácaného konečnému prijímateľovi sa zaokrúhľuje
akéhokoľvek zníženia NFP sa zaokrúhľuje nahor na najbližší cent.

7.

NFP sa konečnému prijímatel'ovi poskytuje systémom

8.

Pri systéme refundácie sa prostriedky EPFR V a štátneho rozpočtu na financovanie projektu preplácajú
v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany konečného
prijímateľa, tzn. že konečný prijímateľ je povinný realizovať výdavky bezhotovostne
najskôr
z vlastných zdrojovatie sú mu pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.

9.

Konečný prijímateľ sa zaväzuje predložiť kompletnú ŽoP na predpísanom tlačive, zverejnenom na
webovom sídle http.z/www.apa.sk, v tlačenej verzii doporučene alebo osobne na adresu PPA uvedenú
v hlavičke zmluvy. Používa sa tlačivo aktuálne v čase podávania príslušnej ŽoP. Neoddelitel'nou
súčasťou ŽoP sú prílohy, uvedené v Zozname príloh k ŽoP, ktorý je pre každé opatrenie zverejnený na
webovom sídle http://www.apa.sk. Prílohy vrátane účtovných dokladov sa zaväzuje konečný prijímatel'
predložiť v čitateľnej kópii. PPA si vyhradzuje právo vodôvodnených
prípadoch požadovať od
konečného prijímateľa originál dokladov potrebných pre spracovanie ŽoP. Úradne neoverené kópie
všetkých príloh ŽoP musia súhlasiť s originálmi, ktoré sú v držbe konečného prijímatel'a a v prípade
účtovných dokladov sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve konečného prijímateľa
v zmysle § 10 ods. l zákona Č. 431/2002 Z. z., čo konečný prij ímate!' potvrdí v čestnom vyhlásení,
ktoré je súčasťou ŽoP. Účtovné doklady obsahujú podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný
prípad, účtovný predpis (príp. košiel'ka s predkontáciou), podpisový záznam osoby zodpovednej za
zaúčtovanie a dátum zaúčtovania. Výšku NFP, o ktorú konečný prijímate\' žiada v ŽoP, zaokrúhli nadol
na najbližší eurocent. Poslednú ŽoP, ktorú konečný prijímate!' predkladá v rámci jedného projektu,
označí ako záverečnú platbu. Tie ŽoP, ktoré konečný prijímateľ predkladá pred poslednou ŽoP, označí
ako priebežné platby. Originály a fotokópie účtovných dokladov sú označené " financované
z prostriedkov EPFRV". Výdavky musia byť uhradené zo strany prijímatel'a pred ich deklarovaním
PPA v rámci ŽoP.

10.

Konečný prijímatel' sa zaväzuje predložiť k poslednej ŽoP elektronickú fotodokumentáciu predmetu
projektu podľa vlastného uváženia, ktorá pozostáva z minimálne troch fotografií predmetu projektu
a súčasne z minimálne troch fotografií, preukazujúcich plnenie informačných a propagačných činností
podl'a čl. VII. ods. 10 zmluvy spolu s písomným splnomocnením
pre PPA a Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na ich využitie v rámci propagácie PRV.

ll.

Po splnení všetkých podmienok preplatí PPA konečnému prijímate\'ovi výdavky v schválenej výške
najneskôr do štyroch kalendárnych
mesiacov odo dňa doručenia kompletnej ŽoP. V osobitne
odôvodnených prípadoch (napr. v závislosti od počtu prijatých ŽoP v aktuálnom čase a alokácie
zdrojov) môže byť táto lehota bez uzatvorenia
dodatku k zmluve prekročená
na základe
skupinovej výnimky pre dané opatrenie udelenej Ministerstvom
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka SR. Udelenie výnimky bude zverejnené na webovom sídle http://www.apa.sk. V prípade

do 30.06.2015.

platby ŽoP nesmie byt' menej ako 15% z výšky NFP a predchádzajúce
platby
85% z výšky NPP. V prípade jednej platby ŽoP je uvedená podmienka

nadol na najbližší cent. Výška

refundácie.
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