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3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani vedená reštrukturalizácia podla zákona c. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podla zákona c. 583/2004 Z. z.
o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a že majetok, ktorý je predmetom financovania podla zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávatela, uvedenéhc
v Clánku IV. bod 5. zmluvy, zabezpecil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom v case výberu dodávatela a že za tento výber zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeluje fondu v zmysle zákone
c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlm
na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaj~
príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

Clánok Xl.
Ukonceniezmluvy

l. K ukonceniu zmluvy môže dôjst písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dnu
Dohodou možno zmluvný vztah založený touto zmluvou ukoncit len do dna, pokia]
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k cerpaniu dotácie.

2. K ukonceniu zmluvy môže dôjst aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strár
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade úcinné dnom preukázatelného doruceni,
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluv)
je spojené s povinnostou príjemcu dotácie vrátit poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok IV. bod 6. a 7., Clánok VI. bod)

2.,4. a 7., Clánok VII. body 1.,2.,3.,6.,7., Clánok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo stranJ
príjemcu dotácie,

c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procest
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej cinnosti alebo k takéml
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutil
dotácie nedošlo.

Clánok XII.
Záverecné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a úcinnos1
podla ust. § 47a ods. l Obcianskeho zákonníka dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je možné menit alebo dopínat len na základe vzájomnej dohody zmluvných strá!
formou ocíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami
Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
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