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ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  O POSKYTNUTÍ  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU bola uzavretá podľa § 269 odsek 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Obchodný 

zákonník“), v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

Miestnou akčnou skupinou 

názov: MAS SĽUBICA, o. z. 

sídlo: Slatvina 63, 053 61 Slatvina 

IČO: 42324009 

konajúci: Mgr. Slavomír Holotňák- podpredseda MAS 

 

(ďalej ako „MAS“) 

a 

 

Užívateľom 

názov: 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy 

sídlo: Okolie 957/21, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO: 52152634 

konajúci: Ing. Michal Dzurila- štatutárny zástupca 

 

(ďalej ako „Užívateľ“) 

 

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

1. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU 

1.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je úprava práv a povinností medzi MAS 

a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o príspevok: 

Názov projektu: Nákup minibusu prispôsobeného aj k preprave osôb 

s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie 

Kód projektu: IROP-CLLD-P826-512-004-002 

Miesto realizácie projektu: Záhradná 2224, 053 61 Spišské Vlachy 

Kód Výzvy: IROP-CLLD-P826-512-004 

http://www.masslubica.sk/
mailto:masslubicaoz@gmail.com
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Použitý systém financovania: predfinancovanie 

1.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je spolufinancovanie Realizácie aktivít Projektu 

Užívateľa poskytnutím Príspevku na dosiahnutie cieľa Projektu, ktorým je: 

a) samotné zrealizovanie Projektu tak, ako vyplýva zo Schválenej žiadosti o príspevok 

v znení zmien Projektu akceptovaných podľa článku 6 zmluvy a  

b) naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to 

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa Projektu buď k dátumu Ukončenia 

realizácie aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu v súlade s podmienkami uvedenými 

v článku 71 Všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí Príspevku. 

 

DÔVOD ODSTÚPENIA: 

 

Zmluvné strany odstupujú od zmluvy č. IROP-CLLD-P826-512-004-002, uzavretej dňa 

02.09.2021, účinnej od 03.09.2021, z dôvodu vydaného neschvaľujúceho stanoviska Riadiacim 

orgánom pre IROP k Protokolu o výbere ŽoPr vo verzii opravy č.1, reg. č. z. 080055/2021 s. 

008113/2021/OCLLD, dňa 02.12.2021. 

Na základe stanoviska RO, zaslala MAS  na adresu Užívateľa Oznámenie o neschválení žiadosti 

o príspevok, dňa 03.12.2021, rok. č. 50/12/2021-004. 

RO pre IROP pri opätovnom posúdení predmetnej ŽoPr identifikoval nezhodu medzi zámerom 

projektu a zámerom špecifického cieľa 5.1.2 „Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách.“ Zámer žiadateľa sa nezhoduje s 

deklarovaným zámerom špecifického cieľa, ktorého objektom sú väzby medzi malými a strednými 

mestami ako vidieckymi rozvojovými centrami a okolitým zázemím obcí, pričom podpora IROP  v 

rámci špecifického cieľa deklaruje smerovanie do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi 

mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb, pričom finálnym 

cieľom tejto podpory je: 

- zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, 

- rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov, 

- rozvoj verejných služieb. 

Žiadateľ priamo v žiadosti deklaruje prioritné využitie vozidla pre potreby občianskeho združenia, 

pričom chýbajúca služba má charakter potreby služby súkromného poskytovateľa služieb na 

objednávku, čo však nespĺňa potreby špecifického cieľa 5.1.2. 

Z charakteru opísanej služby, v predloženej ŽoPr, nevyplýva širšia dostupnosť služby pre verejnosť a 

záujem o naplnenie aspektu rozvoja mestsko-vidieckych vzťahov. 

V zmysle vyššie uvedených skutočností RO pre IROP vyhodnotil hlavnú aktivitu projektu 

ako neoprávnenú. 
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Za MAS, v Slatvine, dňa 18.05.2022 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Slavomír Holotňák 

 

Za Užívateľa, v Slatvine, dňa 18.05.2022 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Michal Dzurila 

 


