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Clánok VI.
Povinnosti príjemcu dotácie
Príjemca dotácie je povinný:
1. Použit dotáciu a 5 % nákladov z iných zdrojov (cl. IV. bod 1.) len na úcel vymedzený
v clánku III. tejto zmluvy.
2. Bez zbytocného odkladu písomne informovat fond o zmene všetkých skutocností
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. Zmenu dohodnutých podmienok tejto zmluvy
možno uskutocnit len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie dorucenej fondu
najneskôr do 30.11.2011 a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Pre akcie, ktoré majú termín ukoncenia do 31.12.2011
a) spolu s originálom poslednej faktúry so súpisom vykonaných prác a dodávok predloženým
na preplatenie financných prostriedkov, predložit aj vyplnené a podpísané tlacivo pre
"Záverecné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2011", ktoré tvorí prílohu c. 1 tejto
zmluvy a záverecnú správu o priebehu realizácie akcie,
b) v lehote do jedného mesiaca odo dna termínu ukoncenia akcie, uvedeného v clánku III.
bod 2. tejto zmluvy, predložit zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
4. Pre akcie, ktoré majú termín ukoncenia po 31.12.2011
spolu s originálom poslednej faktúry so súpisom vykonaných prác a dodávok predloženým
na preplatenie financných prostriedkov, predložit aj vyplnené a podpísané tlacivo pre
"Záverecné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2011", ktoré tvorí prílohu c. l tejto
zmluvy a záverecnú správu o priebehu realizácie akcie.
5. V prípade, ak príjemca dotácie neukoncí akciu v termíne podla clánku III. bod 2. tejto
zmluvy a ide o termín ukoncenia akcie v roku 2011, je povinný pred dohodnutým
termínom ukoncenia akcie predložit fondu písomnú žiadost o predÍženie termínu
ukoncenia akcie s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutocností, ktoré nemohol
príjemca dotácie ovplyvnit, fond uzavrie s príjemcom dotácie písomný dodatok k tejto
zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu ukoncenia akcie.
6. Umožnit zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a zamestnancom orgánu štátnej správy podla § 11 ods. 3 zákona
o Environmentálnom fonde, vykonávat kontrolu použitia poskytnutej dotácie.
7. Plnit podmienky a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

