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v mene a na účet
vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach

Sprostredkovatel'ský orgán Ministerstvo

Slovenskej republiky konajúci

riadiaceho orgánu Ministerstvo práce,
splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o
orgánom zo dňa 8.7.2015, na základe
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časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovatel'ským
konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok
obec stretava
Stretava 12

ldentifi kácia žiadateía(ďalej len,,žiadatel")

072 13 Palín

lčo: oo325821
Názov projektu

prestavba rodinného domu na komunitné centrum

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok (tlalej
len ,,žiadosť")

NFP312060Q869

Kód vlýzvy/vyzvania

o

lž-Po6-sc6 13 -2oI7

-2

0074861l2oI8

Záznam/ spis

rozhodol tak, že vsúlade s §

P

sEP-l MRK4-2078 1002084

].9

ods.8 zákona

štrukturálnych a investičných fondov a o

21201,4Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych

a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon

o príspevku z EŠlF") žiadosť

varuje
s

výškou nenávratného finančného
dvestoštyridsaťštyritisícstopáťdesiatjeden
{davky projektu boli schválené vo výške 25

maximálne

244

151,,57

EUR

(slovom:

páťdesiatsedem centov), pričom celkové oprávnené
EUR (slovom : dvestopáťdesiatsedemtisícjeden

eur šesťdesiatpáťcentov).

Odóvodnenie: Ministerstvo vnútra Slovenskej
program ťudské zdroje v rámci konania o
a

dospel k záveru, že žiadosť splnila

ky ako sprostredkovatel'ský orgán pre operačný

overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku
príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve,

na základe čoho žiadosť schválil.

Výška schváleného nenávratného finančného

je maximálna a v priebehu realizácie nesmie

byť prekročená.
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V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z rŠtrprávny nárok na poskytnutie príspevku

vzniká nadobudnutím úČinnostizmluvy podl'a tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy
je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

PouČenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o príspevku z

EŠlFmožnépodať odvolanie. Žiadatel' móže podať odvolanie písomne na

adresu
sprostredkovatel'ského orgánu uvedenú v tomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona
o príspevku z EŠlF) nrusí uviest', proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie

týka a dóvody podania odvolania, čo odvolaním žiadatel'navrhuje a dátum podania a podpis osoby
podávaj úcej odvolan ie.

Žiadatel'je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade
s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z tŠtr.
Toto rozhodnutie je preskúmatelhé súdom.
Prevzatie kópií žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Žiadatel'je oprávnený najneskór do 30 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prevziať
sijednu kópiu žiadosti. Osobou oprávnenou za žiadatel'a na prevzatie kópie žiadosti vrátane príloh je

štatutárny orgán žiadatel'a alebo ním splnomocnená osoba, ktorá

sa preukáže písomným

plnomocenstvom.
V prípade, ak si žiadatel'kópiu žiadosti v stanovenej lehote neprevezme, po stanovenej lehote bude

táto vyradená z dokumentácie v zmysle zákona č. 395l2OO2 7. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, dňa
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2018

JUDr. Adela
generálna
Sekcia európskych
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