Čl. II.
Podmienky použitia dotácie
1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 19 ods. 1
a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách
erejnej správy") a v súlade s účelovým určením uvedeným v čl. l. ods. 2 tejto zmluvy.
2.

Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. l. tejto zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v lehote 10 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný:
3.1. pri čerpaní dotácie postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní
3.2. bezodkladne nahlásiť poskytovateľovi dotácie akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré
uviedol v dokladoch resp. čestných vyhláseniach pred podpísaním tejto zmluvy.
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. l tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať
v termíne do 31.12.2012. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín
vyúčtovania nebude prijímateľom dodržaný, je prijímateľ povinný na základe zdôvodnenej
písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa najneskôr do 20 kalendárnych dní pred uplynutím
stanoveného termínu vyúčtovania o predlženie termínu vyúčtovania.
-účto

anie v zmysle bodu 4. tohto článku zmluvy musí obsahovať:

a) vecné vyhodnotenie akcie (vrátane priloženej fotodokumentácie zrealizovanej akcie),
z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. l tejto zmluvy;
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií
dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady - faktúry
s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy,
preberacie protokoly, doklady o zaradení zakúpeného, obstaraného alebo zhodnoteného
majetku, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod.
c) súčasťou vyúčtovania je tiež:
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)

celková rekapitulácia výdavkov,
vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie,
vyčíslenie čistých ' nosov,
zoznam predložen' ch účtovných dokladov,
písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu prijímateľa o
formálnej a ecnej správnosti vyúčtovania,
cf) uvedenie mie ta. kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou
u prijímateľa na hádzajú

d)

prijímateľ, na ktorého sa vztahujú ustanovenia §§ 6 a 7 zákona o verejnom obstarávaní
je povinn)' pr dložiť dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21
cit. zákona).

6. Za správnosť údajov u edených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa.
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