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Presunv finančných prostriedkov nredzijednotlivýrrri aktivitami uvedenýrni v odseku 2 tohto

článku ie možnérealizovat'iba na základe riadne zdóvodnenej písomnej žiadosti ajej
akceptácie poskytovatel'or-n fbrniou písomného dodatku k zmluve. naiviac však do výšk1,
celkového rozpočtu jednotlivých účelovaktir,ít uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie.
PísoInnéžiaclosti je nrožnépredkladat'najrreskór do 30. novellrbra 2019, po tonlto tenníne
žiadosti nebudú posudzované.

4.

Poskytovatel' posk,vtr-rje dotáciu podl'a zákona č. 9Il20l0 Z. z, a zákona č. 52312004 Z. z., a ío
bezhotovostne a vsúlade so zákonom č.29112002 Z. z. oŠtátnej pokladnici aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov" vo fotme bežnéhotransfbru na
účetprijímatel'a uvedený v záhlal,i tejto zmluv.y-. a to najneskór do 14 dní odo dňa ťlčinrrosti
tejto zrnluvy.

5.

Priiíniatel' priiírrra dotácir"r podl'a odseku
podmienok uvedených v tejto zmluve.

l

tohto článku bez r,Ý]rrad r plnonl rozsahu a za

Clánok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie
1,

Dotácia ie úče|ovoviazaná. Prijírnatel' sa zavázuje použit' poskytnutú dotáciu na realizáciu
projektu podl"a č|. 1 ods, 1 a 2 tejto zrnluvy.

2,

Prijímatel' je oprávnený použit'dotáciu na stanoveni účeldo 31. decembra 2019. to znamená.
že finančnéprostriedkr-musia blr'odpísanéz dotačnéhoúčtr-rnajneskór 31, decenbra ]019.

J.

Prijíniatel'dotácie je porinni použírat'pre účelprehl'adnélro četpania dotácie bežních
r,ýdavkov osobitný, účet.resp. podúčet.

4.

Výnosy z poskytnutých prostriedkor po odrátaní poplatkov za vedenie účtu(okrenr poplatkor,
za za\oženie a zrušenie účtu)sú podl'a s\ 7 ods. 1 písnr. m) zákona č. 52312004 Z. z. príjmonl
štátneho rozpočtu. Prijímatel je povinný odviest' na príjmový účetposkytovatel'a uvedený
v záh|avi tejto zmluvy kladný rozdiel rnedzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtunajneskór
do 15. februára 2020.

5,

Priiínratel' je povinný doručit' poskvtovatel'ovi písolllne v |ehote uvedenej v odseku 4 tohto
člárrku nielen infonnáciu o platbe výnosov, ale aj infonnáciu o tom. že výnosy nevzrrikli.

6.

Prijímatel' je povinný pri použitídotácie dodržat' maximálnu hospodárnost'.
efektívnost'. účinnost'a účelnost'jej použitia v súlade sustanorlením § 19 ods. 3 zákona
č. 52312004 Z. z. Prijímatel' ie povinný, pri použitídotácie postupovat' v súlade
s ustanovenianri zákona č. 34312015 Z. z. o verejnonr obstarár,aní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

v

znení neskoršíchpredpisov (d'alej |en

..zákon

č. 34312015 Z. z."): zákona č. 35712015 Z. z. o flrrančne.i kontrole a audite a o zfilene
a doplnerrí niektorÝch zákonov (d'alej len ..zákon č. 35712015 Z. z.") a zákona
č. 59512003 Z. z, o dani z pdjmov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ..zákon
č. 595/2003 Z.z."').
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