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Ročná finančná dohoda rok 2000

Komisia európskych spoločenstiev, ďalej uvádzaná ako ”komisia” konajúca za a v mene Európskeho spoločenstva, ďalej uvádzané ako ”spoločenstvo” na jednej strane a vláda Slovenskej republiky, konajúca za a v mene Slovenskej republiky ďalej uvádzaná ako ”Slovenská republika” na strane druhej, a spolu uvádzané ako ”zmluvné strany”,

keďže, 

(1) Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej nazývaný ako ”SAPARD” ) zabezpečujúci finančný príspevok spoločenstva bol vytvorený na základe nariadenia rady (ES) č. 1268/1999 o podpore spoločenstva pre predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období;
 
(2) plán predložený Slovenskou republikou bol schválený ako program rozvoja poľnohospodárstva a vidieka rozhodnutím komisie prijatým v zmysle článku 4(5) nariadenia (ES) číslo 1268/1999 dňa 17. novembra 2000;

(3) viacročná dohoda bola podpísaná medzi spoločenstvom a Slovenskou republikou a ustanovuje v článku 2, že finančný záväzok spoločenstva bude stanovený v ročných finančných dohodách. Pre rok 2000 bude stanovený pre Slovenskú republiku maximálny finančný záväzok spoločenstva a doba platnosti tohto záväzku,

(4) je potrebné stanoviť finančný záväzok spoločenstva pre uskutočnenie programu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, vrátane jeho prípadných dodatkov (ďalej uvádzaný ako program) v Slovenskej republike
 
SA DOHODLI NASLEDOVNE: 

Článok 1 
Cieľ 

Táto dohoda ustanovuje finančný záväzok spoločenstva pre Slovenskú republiku pre rok 2000. 


Článok 2 
Záväzok 

Finančný záväzok Spoločenstva pre rok 2000 je limitovaný na 18.602.023 EUR. Tento záväzok je určený iba pre realizáciu programu v súlade s viacročnou finančnou dohodou medzi spoločenstvom a Slovenskou republikou. 

Článok 3 
Doba trvania záväzku 

Komisia automaticky odstúpi od ktorejkoľvek časti záväzku, ktorá nebola preplatená na účet, alebo pre ktorú neobdrží akceptovateľnú žiadosť o platbu najneskôr do 31.12.2002. 

Článok 4
Kontaktné miesta
 
Korešpondencia týkajúca sa akejkoľvek veci v rámci tejto dohody, obsahujúca kde to bude vhodné číslo programu a názov, bude adresovaná na nasledovné kontaktné miesta:

za spoločenstvo:
 
Komisia európskych spoločenstiev 
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo 
SAPARD Unit 
Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brussels 
Tel.: 00 32 2 2967 337 
Fax: 00 32 2 29 51746 
E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int  

za Slovenskú republiku:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Sekcia štrukturálnej politiky a 
rozvoja vidieka 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
Tel.: 00421 7 5926 6510 
Fax : 00421 7 5926 6503 
E-Mail namerova@land.gov.sk  

Ministerstvo financií SR 
Útvar Národného fondu 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 15 
Tel.: 00421 7 5958 2511 (12) 
Fax: 004217 5958 2358
E-Mail mhrachovcova@mfsr.sk  

Článok 5 
Účinnosť 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom, kedy sa obe zmluvné strany navzájom informujú o splnení všetkých náležitostí potrebných pre jej uzavretie. 

Článok 6 
Podpis 

Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach v anglickom a slovenskom jazyku. pričom iba anglický text je autentický. 

Dané v.………………, dňa .... ..mesiac…………….v roku dvetisíc ....... 

Za 

Komisiu európskych spoločenstiev: 


…………………………… 


Za 

Slovenskú republiku: 


…................................... 



...................................... 



...................................... 
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