
číslo zmluvy: IROP-CLLD-P813-512-002-002 
  

                                                                      
 

Miestna akčná skupina HNILEC, o. z. 
Obchodná 7, 055 01 Margecany, manazer@mashnilec.sk, 0910 240 317 

 

 

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 HNILEC, o. z. 

sídlo: Obchodná 7, 055 01 Margecany 

IČO: 42101638 

konajúci: Tibor Theis- predseda MAS 

 

(ďalej ako „MAS“) 

a 

 

Užívateľom 

názov: Obec Prakovce 

sídlo: 055 62 Prakovce 333 

IČO: 00329517 

konajúci: Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce 

 

(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: Modernizácia autobusových zastávok Prakovce 

Kód projektu: IROP-CLLD-P813-512-002-002 

Miesto realizácie projektu: 055 62 Prakovce 333 

Kód Výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002 

Použitý systém financovania: refundácia 
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(ďalej ako „Projekt“). 

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-P813-512-002-002, uzavretej dňa 

21.01.2022, účinnej od 22.01.2022, z dôvodu navýšenia cien tovarov a prác o 28 000,- EUR. Obec 

nedisponuje dostatkom finančných zdrojov na dofinancovanie projektu. 

 

Za MAS, v Margecanoch, dňa 10.10.2022 

  

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

Tibor Theis, predseda MAS 

 

Za Užívateľa, v Prakovciach, dňa  

 

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

Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce 


