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Clánok IV.

Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu akcie, uvedenej v clánku III. bod 1. zmluvy, fond poskytuje príjemcovi
dotácie financné prostriedky vo výške

100.000,00 EUR
slovom: jednostotisíc euro'

s podmienkou zabezpecenia 5 % nákladov na fmancovanie úcelu dotácie z iných zdrojov,

t. j. vo výške

5.000,00 EUR
slovom: pättisíc euro.

2. V prípade, ak financné náklady vynaložené v príslušnom rozpoctovom roku na realizáciu
akcie, uvedenej v clánku III. zmluvy, budú nižšie ako súcet sumy poskytnutej dotácie
uvedenej v bode 1. tohto clánku a povinnej sumy z iných zdrojov, príjemca dotácie má
nárok na dotáciu len do výšky skutocne vynaložených financných nákladov za práce
a dodávky vykonané na akcii v príslušnom rozpoctovom roku po odpocítaní pomemej
ciastky povinnej sumy z iných zdrojov.

3. Podmienkou poskytnutia fmancných prostriedkov príjemcovi dotácie je výber dodávatela
realizácie akcie, uvedenej v clánku III. zmluvy, ktorý zabezpecí príjemca dotácie v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v case výberu tohto dodávatela.

4. Príjemca dotácie touto zmluvou prehlasuje, že výber dodávatela, uvedeného v clánku III.
bode 5. tejto zmluvy, zabezpecil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom
v case výberu dodávatela a že za tento výber zodpovedá.

5. Nárok na plnú výšku poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto clánku zmluvy vzniká
príjemcovi dotácie po splnení všetkých podmienok uvedených v tejto zmluve a po splnení
podmienky uloženej v Uznesení vlády Slovenskej republiky c. 327 z 18. mája 2011 k
schvalovaniu dotácií Environmentálnym fondom na rok 2011 v rozsahu stanovenom
štátnym rozpoctom, pre uvolnovanie dotácií. Túto skutocnost príjemca dotácie berie na
vedomie a bol s nou oboznámený.

Clánok V.

Lehoty a spôsob cerpania poskytnutých financných prostriedkov

l. Príjemca dotácie je povinný, za úcelom uvolnovania poskytnutých financných prostriedkov
zo strany fondu, predkladat fondu originály faktúr alebo zálohových faktúr na úhradu
nákladov na realizáciu akcie, uvedenej v clánku III. zmluvy v príslušnom rozpoctovom
roku, vystavené vybraným dodávatelom spolu s originálom súpisov vykonaných prác
a dodávok. Uvedené doklady musia byt' dorucené fondu najneskôr do 30.11.2011.


