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zmluvy a to v príslušnom rozpoctovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Úctovné
doklady musia byt' vystavené vybraným dodávatelom uvedeným v Clánku IV. bod 5.
zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k cerpaniu dotácie predložit
originály (resp. úradne overené fotokópie) všetkých dokladov a písomností vztahujúcich
sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca
dotácie je povinný uvedené doklady dorucit fondu najneskôr v lehote do 30.11.2013.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovat v zmysle § 19 zákona
c. 523/2004 Z. z . o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o rozpoctových
pravidlách").

4. Podmienkou úhrady predložených úctovných dokladov zo strany fondu je dodržanie
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených úctovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov
príjemcom dotácie dodávatelovi( om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku cerpania poskytnutej dotácie
(Clánok V. bod 1. zmluvy) už ku dnu podpisu zmluvy splnil, ním predložené úctovné
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Clánku V. bod 1. zmluvy.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvolní a poukáže z úctu fondu na základe
predložených úctovných dokladov a úctovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 15.12.2013 do výšky 100,00 % poskytnutých financných prostriedkov.
DPH uvedená na úctovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platitelom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto clánku zmluvy
nepredloží fondu originály úctovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vztahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov,
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvolnením cerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dnu podpisu zmluvy predložit fondu doklad
o zriadení samostatného bankového úctu. Odo dna uzatvorenia zmluvy budú všetky
financné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného
v Clánku IV. zmluvy, uskutocnované výlucne prostredníctvom tohto samostatného
bankového úctu a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje,
že prostredníctvom tohto samostatného bankového úctu nebude uskutocnovat žiadne iné
financné operácie a nebude uhrádzat svoje záväzky inak ako bezhotovostnými prevodmi
z tohto úctu na úcet dodávatela(ov).

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie
po poukázaní dotácie alebo jej casti na jeho samostatný bankový úcet, sú príjmom fondu
a prijemca dotácie je povinný ich vo výške po odpocítaní poplatkov za vedenie tohto úctu
v lehote jedného mesiaca odo dna ich pripísania na úcet príjemcu dotácie odviest na úcet
fondu císlo: 7000214051/8180, variabilný symbol 945879, (úcet fondu vo formáte IBAN:
SK09 8180 0000 0070 0021 4051).

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožnit cerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevycerpanej casti zaniká dnom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dnom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo
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