
Zmluva C.94587 08UOl

Clánok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Clánku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnút prijemcovi
dotácie financné prostriedky - dotáciu maximálne vo výške:

10Ó.OOO,OOEUR
(slovom:jednostotisíc eur).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (úcelu dotácie) zabezpecených najmenej 5 % nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške: 5.263,16 EUR (slovom: pättisícdvestošestdesiattri eur
a šestnást centov).

2. V prípade, ak oprávnené náklady skutocne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy po jeho ukoncení
v rozpoctovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súcet sumy poskytnutej
dotácie uvedenej v bode l. tohto clánku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov,
zabezpecenej príjemcom dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky
skutocných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu
v príslušnom rozpoctovom roku po odpocítaní pomernej ciastky povinnej sumy z iných
zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížit
výšku poskytnutej dotácie.

3. Konecná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa urcí
na základe skutocne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto clánku zmluvy je výška maximálna, nesmie byt'
prekrocená a nie je možné ju dodatocne navyšovat, okrem prípadu navýšenia poskytnutej
dotácie na základe dodatocného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej
republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutocne vynaložených nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlucne príjemca dotácie na vlastné
náklady.

Clánok VI.
Lehoty a spôsob cerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpecí cerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodom z úctu fondu na samostatný bankový úcet príjemcu dotácie špecifikovaný
v Clánku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie
sa zaväzuje udržiavat úcet uvedený v Clánku I. bod 2. zmluvy otvorený, a to až do doby
záverecného vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného financného
vysporiadania poskytnutej dotácie.

2. Príjemca dotácie je povinný, za úcelom cerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predkladat fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných
úctovných dokladov zodpovedajúcich zákonu c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení
neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkolvek
pochybností preukáže úcelovost použitia poskytnutej dotácie (dalej len "úctovné
doklady"), teda úhradu nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV.
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