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V prípade, že bola na fond predložená za úcelom uvolnenia poskytnutých financných
prostriedkov zálohová faktúra, príjemca dotácie je 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.
2. Podmienkou úhrady predložených faktúr alebo zálohových faktúr je preukázanie úhrady
týchto faktúr do výšky 5 % z iných zdrojov, a to predložením kópie výpisu z úctu, alebo
potvrdenia banky o vykonaní platby, prípadne výdavkový pokladnicný doklad
a príjmový pokladnicný doklad o vykonaní platby. V prípade, že príjemca dotácie 5 %
nákladov z iných zdrojov (clánok IV. bod 1.) už v roku 2011 ku dnu podpisu tejto zmluvy
použil, predložené faktúry budú uhradené do výšky poskytnutej dotácie.
3. Fond bude poskytnuté financné prostriedky uvolnovat príjemcovi dotácie na základe
predkladaných originálov faktúr alebo zálohových faktúr so súpismi vykonaných prác
a dodávok a dokladov o úhrade z iných zdrojov v dohodnutých lehotách nasledovne:
- do 15.12.2011 do výšky 100,00 % poskytnutých fmancných prostriedkov.
DPH uvedená na danových dokladoch predložených na úhradu bude uhradená
len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platca DPH.
4. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 1. tohto clánku
nepredloží fondu originály faktúr alebo zálohových faktúr na úhradu nákladov na realizáciu
predmetnej akcie spolu s originálmi súpisov vykonaných prác a dodávok a doklady o
úhrade z iných zdrojov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvolnením financných
prostriedkov. Rovnako sa fond nedostane do omeškania s uvolnením financných
prostriedkov v prípade, že dotácia bude uvolnovaná prijemcovi dotácie v závislosti na
splnení podmienky uvedenej v Uznesení vlády Slovenskej republiky c. 327 z l8.mája 20ll.
5. Financné prostriedky budú uvolnované bezhotovostným prevodom z úctu fondu,
na základe predkladaných originálov faktúr alebo zálohových faktúr so súpismi
vykonaných prác a dodávok a dokladov o úhrade z iných zdrojov,
na samostatný bankový úcet príjemcu dotácie, uvedený v clánku L bode 2. zmluvy.
6. Príjemca dotácie je povinný pri podpise tejto zmluvy predložit fondu doklad o zriadení
samostatného bankového úctu. Odo dna uzatvorenia tejto zmluvy budú všetky financné
operácie, súvisiace s realizáciou akcie, uvedenej v clánku III. zmluvy, uskutocnované
výlucne prostredníctvom tohto samostatného bankového úctu. Príjemca dotácie
sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového úctu nebude uskutocnovat
žiadne iné financné operácie.
7. Úroky z poskytnutých financných prostriedkov, ktoré vzniknú príjemcovi dotácie
po poukázaní financných prostriedkov na jeho samostatný bankový úcet, sú príjmom fondu
a príjemca dotácie je ich povinný po odpocítaní poplatkov za vedenie tohto úctu v lehote
jedného mesiaca odo dna ich pripísania na úcet príjemcu dotácie odviest na úcet císlo:
7000214051/8180, variabilný symbol 797009.

