
Zmluva C.94587 08UOl

vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutocnostiam došlo
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Clánok VII.
Povinnostipríjemcudotácie

l. Príjemca dotácie sa zaväzuje použit poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej
5 % nákladov z iných zdrojov (Clánok V. bod 1.) výlucne na úcel vymedzený
v Clánku IV. zmluvy a za d9držania podmienok stanovených zmluvou.

2. Prijemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie
projektu a rozpoctom projektu (príloha c. l zmluvy) realizovat projekt špecifikovaný
v Clánku IV. zmluvy prostredníctvom dodávatel'a(l'ov) uvedeného(ých) v Clánku IV.
bod 5. zmluvy. .

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpecit hospodárne, efektívne, úcinné a úcelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpoctových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje pocas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chránit pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovat fond o zmene všetkých skutocností
a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutocnit len na základe písomnej žiadosti
príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasit, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukoncenia realizácie projektu do 31.12.2013
sa príjemca dotácie zaväzuje
a) spolu s poslednými úctovnými dokladmi dorucenými a predloženými fondu na úhradu

a s dokladmi uvedenými v Clánku VI. bod 2. zmluvy, predložit aj vyplnené
a podpísané tlacivo pre "Záverecné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2013", ktoré
tvorí prílohu c. 2 zmluvy a záverecnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane
všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý
bola dotácia poskytnutá a

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dna termínu ukoncenia realizácie projektu
uvedeného v Clánku IV. bod 2. zmluvy, predložit a dorucit fondu zápis o odovzdaní
a prevzatí stavby.

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukoncenia realizácie projektu po 31.12.2013
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými úctovnými dokladmi dorucenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Clánku VI. bod 2. zmluvy,
predložit aj vyplnené a podpísané tlacivo pre "Záverecné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
za rok 2013", ktoré tvorí prílohu c.2 zmluvy a záverecnú správu o priebehu realizácie
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverecná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovat detailný opis
cinností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2013 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt' v súlade so zmluvou.
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