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9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovat v termíne podla Clánku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie
projektu v roku 2013, je povinný pred dohodnutým termínom ukoncenia realizácie
projektu dorucit fondu písomnú žiadost o predíženie termínu realizácie projektu
s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutocností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit, môže fond uzavriet s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
10. Príjemca dotácie je povinný umožnit zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky ana ich požiadanie aj zamestnancom
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného
prostredia, vykonávat kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým úcelom umožnit im
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložit všetky doklady
a písomnosti vztahujúce sa k realizovanému projektu a preukázat oprávnenost
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvorit oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly a poskytnút im bezodkladne potrebnú súcinnost.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnutelné a nehnutelné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu
5 (piatich) rokov odo dna nadobudnutia veci aJalebo vecných aJalebo majetkových práv
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.

Clánok VIn.
Záverecné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných
podmienok
1. Po vycerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Clánku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje "Záverecné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy" a to formou protokolu, pricom fond vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a uvedených v Clánku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako
aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti
s poskytnutím a cerpaním dotácie.
2. Fond je oprávnený podla ust. § 5 ods. 7 a ust. § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom
fonde kontrolovat použitie poskytnutých prostriedkov a dodržiavanie zmluvne stanovených
podmienok, ako aj ostatných skutocností, ktoré by mohli mat vplyv na správnost
a úcelovost použitia podpory a zároven je oprávnený vykonávat kontrolu plnenia
podmienok zmluvy a overovat financné operácie príjemcu dotácie podla zákona
c. 502/2001 Z. z.. o financnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Clánok IX.
Porušeniefinancnejdisciplíny
1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že financné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe zmluvy sa považujú podla zákona o rozpoctových pravidlách za verejné
prostriedky.
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