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Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR

Dobrovíčova 12, 812 66 Bratislava

WEM: lROP-2017-833/3321-101

ROZHODNUTIE

o SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI o NENÁVRATNY' FINANČNýPRÍSPEVOK

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkovkonania o žiadosti
o nenávratný finančný príspevok

Identifikácia žiadateľa (ďalej len „žiadateľ') Obec Nesluša

Kód žiadosti o nenávratnýfinančný príspevok
„

NFP302020H947
(ďalej len „žiadost")

Kód výzvy/vyzvania lROP-POZ-SCZZl-ZOIG-IO

rozhodol tak, že vsúlade s š 19 ods. 8 zákona c. 292/2014 Z.z. Opríspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon 0 príspevku z EŠIF") žiadosť

s ch v a l'uj e
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 258 495,00 EUR (slovom:
dvestopäťdesiatosemtisíc štyristodeväťdesiatpäť eur), pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 272 100,00EUR (slovom: dvestosedemdesiatdvatisíc jednosto eur).

Odôvodnenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci konania o žiadosti overil splnenie
podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia
príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie
byť prekročená.

v súlade s ustanovením & 25 ods. 2 zákona 0 príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku
vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy
je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie oopravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je vsúlade s š 22 zákona
0 príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu
riadiaceho orgánu uvedenú vtomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (š 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona
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0 príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie
týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby
podávajúcej odvolanie.

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
v súlade s podmienkami uvedenými v 5 24 zákona 0 príspevku z EŠIF.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

V Bratislave, dňa

, Gabrmla Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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