
15. Prípady zásahu v ššej moci (čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006) sa konečný prijímateľ
zaväzuje písomne oznámit PPA spolu s príslušnými dôkazmi v lehote do desiatich pracovných dní
od dátumu, ku ktorému konečný prijímateľ alebo ním poverená osoba sú schopní tak urobiť.

16. Konečný prijímateľ sa zaväzuje lehote do troch pracovných dní od doručenia upovedomenia o začatí
exekúcie písomne upozorniť exekútora, že podl'a ustanovenia § 8 ods. 10 zákona Č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s ustano enim ~ 61 a) zákona Č. 233/1995 Z. z. hnutel'ný a nehnuteľný majetok obstaraný
a/alebo zhodnotený z pro triedkov poskytnutých na základe zmluvy nepodliehajú výkonu rozhodnutia
podl'a osobitných predpisov s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA a/alebo
bankou/nebankovým subjektom, s ktorým má PPA uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

18. Konečný prijímate!' sa za\"äzuje vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok v prípade, ak
- konečnému prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky EPFRV a spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu z titulu mylnej platby,
- konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v zmluve ( najmä porušenie finančnej disciplíny
a vznik nezrovnalosti) . na základe ktorých mu vyplýva povinnosť vrátiť poskytnuté finančné
prostriedky.

17. Konečný prijímareľ sa zaväzuje pri spisovaní zoznamu majetku podľa § 73 zákona Č. 7/2005 Z. z.
~ písomne upozorniť správcu konkurznej podstaty, že podľa ustanovenia § 72 ods. l zákona Č. 7/2005

Z. z. majetok uvedený predchádzajúcom odseku nepodlieha konkurzu.

19. Konečný prijímatel' sa zaväzuje oznámiť PPA vrátenie finančných prostriedkov a zaslať
oznámenie o vrátení finančných prostriedkov do pätnástich pracovných dní odo dňa uskutočnenia
úhrady prostriedkov v súlade s výpisom z bankového účtu. Formulár oznámenia o vrátení finančných
prostriedkov je zverejnený na webovom sídle http://www.apa.sk. Prílohou oznámenia o vrátení
finančných prostriedkov je kópia výpisu z bankového účtu. Finančné prostriedky EPFRV
a spolufinancovania štátneho rozpočtu, ktoré je konečný prijímatel' povinný vrátiť, sa zaokrúhl'ujú
nahor na najbližší cent.

ČL. VIII.
ŠPECIFICKÉ POVINNOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA

l. Konečný prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať
v súlade so zákonom Č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a kapitolou 4 Usmernenie postupov
žiadatel'ov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb platnej príručky pre žiadatel'a
o poskytnutie NFP z PRV. Zmluvy s dodávatel'mi tovarov, stavebných prác a služieb musia byť
uzatvorené výlučne v písomnej forme. Konečný prijímatel' môže začať realizovať obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb najskôr v deň vyhlásenia výzvy Č. 2013/PRV/31.

2. Konečný prijímateľ sa zaväzuje realizovať investície na území Slovenska.

3. Konečný prijímateľ sa zaväzuje obhospodarovať les a v prípade stavebných investícií zachovať
vlastnícke právo resp. iný právny vzťah oprávňujúci konečného prijímateľa užívať predmet projektu
s výnimkou špecifických prípadov. V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých technické
zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je predmetom
projektu), konečný prijímateľ sa zaväzuje preukázať vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí
s nadobudnutím príslušného pozemku. V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje
pri podaní prvej ŽoP po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

4. Konečný prijímateľ sa zaväzuje dodržať ciel' projektu v súlade s predloženým Projektom realizácie .

. 5. Konečný prijímateľ sa zaväzuje predložiť monitorovaciu správu projektu súčasne s poslednou ŽoP
na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle http://www.apa.sk. Ak je predložená
monitorovacia správa nekompletná, PPA vyzve konečného prijímateľa, aby v stanovenej lehote
odstránil identifikované nedostatky. PPA je oprávnená pozastaviť vyplatenie poslednej ŽoP až do doby
doručenia kompletnej monitorovacej správy resp. jej časti.
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