
4. Konečný prijímateľ sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý a/alebo
zhodnotený z prostriedkov NFP chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením, zneužitím alebo
zmenšením.

5. Majetok, ktorý je predmetom projektu, nesmie byť zaťažený záložným právom.

6. Konečný prijímateľ sa zaväzuje v súlade s čl. 72 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 zabezpečiť,
že financovaná investičná operácia sa bude využívat' a neprejde podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti, pričom premiestnenie hnuteľnej veci (stroj, manipulačná technika,
mobilné technologické zariadenie a pod.) na inú prevádzku žiadateľa v rámci oblastí toho istého cieľa
sa za podstatnú zmenu nepovažuje.

7. Konečný prijímateľ sa zaväzuje, že podnik alebo časť podniku neprevedie na inú osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu PPA. V prípade prevodu musí dôjsť aj k prevzatiu záväzkov zo
zmluvy nadobúdateľom podniku alebo časti podniku. V opačnom prípade konečný prijímatel' vyplatenú
finančnú pomoc vráti (čl. 44 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006).
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8. Konečný prijímate!' sa zaväzuje realizovať informačné a propagacne činnosti v súlade
s ustanoveniami bodu 2.2, 3 a 4 prílohy Č. VI. nariadenia Komisie (ES) Č. 197412006, zverejnenej na
webovom sídle http://www.apa.sk.

9. Konečný prijímate!' sa zaväzuje vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe zmluvy povinný
predkladať PPA alebo inému orgánu, uvádzať platné, úplné a pravdivé informácie.

10. Konečný prijímateľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy poskytovať PPA požadované informácie
o projekte alalebo konečnom prijímateľovi, dokladovať PPA svoju činnosť a poskytovať súčinnosť
a dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetu projektu.

ll. Konečný prijímate!' sa zaväzuje v lehote do troch pracovných dní od vzniku predmetnej skutočnosti
písomne (s preul<ázateľným doručením) informovať PPA o:
a) každej zmene identifikačných údajov konečného prijímateľa vrátane právneho nástupníctva,
b) správnom, súdnom, exekučnom alebo inom konaní, ktoré súvisí s predmetom plnenia zmluvy,
c) vyhlásení konkurzu alebo začatí reštrukturalizačného konania na majetok konečného prijímateľa,
vstupe konečného prijímateľa do likvidácie. /

12. Konečný prijímateľ sa zaväzuje v lehote do pätnástich pracovných dní od vzniku predmetnej
skutočnosti písomne (s preukázateľným doručením) informovať PPA o všetkých ďalších
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

13. Konečný prijímate!' sa zaväzuje využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému
styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať
v účtovníctve a v ŽoP. O všetky uvedené dobropisy bude platba NFP znížená.

14. Konečný prijímatel' sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných
zamestnancov pp A resp. iných orgánov kontroly v zmysle príslušných predpisov EÚ a predpisov SR
a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú
z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly použitia finančného príspevku
a preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP. Konečný
prijímateľ sa zaväzuje vytvoriť hore uvedeným oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim
kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú
súčinnosť (napr. čl. 37 nariadenia Rady (ES) Č. 1290/2005, nariadenie Komisie (ES) Č. 65/20 I l, zák.
Č. 523/2004 Z. z., zák. Č. 502/2001 Z. z., zák. Č. 543/2007 Z. z., zák. Č. 39/1993 Z. z., zák. Č. 1011996 Z.
z., zák. Č. 231/1999 Z.z.). Kontrola môže byť vykonávaná po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy.
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