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Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje

ROZHODNUTIE

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Implementačná agentúra Mihisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe výsledkov
konania o žiadosti o nenávratný fínančný príspevok
Identifíkácia žiadateľa (ďalej len
"žiadateľ")

Obec Pohorelá

Kód žiadosti o nenávratný fínančný

NFP312040R793

príspevok (ďalej len "žiadosť")
Kód výzvy

OPĽZDOP 2018/4.2.1/01

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o príspevku z EŠIP') žiadosť

s chvaľ uj e

s výškou nenávratného fínančného pn'spevku maximálne 156000,00 EUR (slovom:

jednostopäťdesiatšesťtisíc eur), pričom celkové oprávnene výdavky projektu boli schválenévo-výške 156 000,00 EUR (slovom: jednostopäťdesiatšesťtisíc eur).

Odôvodnenie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje
vrámci 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.
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Výška schváleného nenávratného fmančného príspevku je maximálna avpriebehu

realizácie nesmie byť prekročená.

Vsúlade sustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na

poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti "zmluvy podľa tohto zákona"
Posk>lnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie'podmienok dohodnutvc
v zmluve.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutm je v súlade s § 22 zákona

o^príspevku z ESIF možné podať odvolanie. Žiadateľ može podať odvolanie'písomne'na

adresu sprostredkovateľského oi-gánu uvedenú v tomto rozhodnLití do 10 pracovných'dní'odo
dňa doručenia tohto rozhodnutia. V odyolaní sa okrem identiňkačných naležitostÍ(§ 22 ods.

5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiuodvolanie
smeaije, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ
navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.

Ziadateľje oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

V Bratislave. dňa

Ing. Martin Ružička
generálny riaditeľ IA MPSVR SR

csj
-I^4<VE
Cňinniifttíd Ít) ?ťC~íi.\-tftťiT
2i>tar. 3018

Strana 2

Sidto: Iri-^.lenK.ntačná agentúíď Míiiisterslva prác.e, sociáliiych veci a rodiny SR
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