uskutočnenia kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov konečnému prijímateľovi
môže predlžiť 015 pracovných dní.

VÝMENNÉ

ČL. VI.
KURZY A KURZOVÉ

ROZDIELY

l.

Ak konečný prijímate!' uhrádza oprávnené výdavky spojené s realizáciou projektu v inej mene
ako v EUR, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom/zhotoviteľom
v cudzej mene sú PPA
preplácané v závislosti od systému financovania stanoveného v čl. V. zmluvy. Pri systéme refundácie
konečný prijímateľ predkladá PPA príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom/zhotoviteľom
v cudzej mene vyjadrené v EUR spolu so ŽoP (refundácia). Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté
v dôsledku prevodu z výdavkového účtu PPA na účet konečného prijímateľa znáša konečný prijímateľ.

2.

Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných konečným
prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona Č. 43112002 Z. z.
V súlade s vyššie uvedeným sa konečný prijímate!' zaväzuie postupovat' takto:
a) pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet
dodávateľa/zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene použije kurz banky konečného prijímateľa platný
v deň odpísania prostriedkov z účtu konečného prijímateľa, t. j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi
zahrnie do ŽoP;
b) pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet
dodávateľa/zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň
uskutočnenia
účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný
výdavok na EUR uhradený
dodávateľovi/zhotoviteľovi
zahrnie do ŽoP.

VŠEOBECNÉ

ČL. VII.
POVrNNOSTI KONEČNÉHO

PRIJÍMATEĽA

l.

Konečný prijímatel' sa zaväzuje riadne a v stanovenom termíne zrealizovať proiekt a po celú
dobu platnosti zmluvy plnit' povinnosti z nej vyplývajÚce a dodržiavat' legislatívu EÚ a všeobecne
záväzné právne predpisv SR.
Práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú najmä: nariadením
Rady (ES) Č. 129012005
v platnom znení, nariadením Rady (ES) Č. 1698/2005 v platnom znení, nariadením Komisie (ES)
Č. 197412006 v platnom znení, nariadením
Komisie (EÚ) Č. 65/2011 v platnom znení, nariadením
Komisie (ES) Č. 199812006, nariadením Komisie (ES) Č. 800/2008, Programom rozvoja vidieka SR
2007 - 2013, Systémom finančného riadenia EPFRV, Schémou štátnej pomoci Č. SA.36626
(20 13/N) v znení dodatkov,
Obchodným
zákonníkom
Č. 513/1991
Zb. v znení neskorších
predpisov, zákonom Č. 231/] 999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákonom Č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov,
zákonom
Č. 52812008 Z. z. o pomoci
a podpore
poskytovanej
z fondov Európskeho
spoločenstva
v znení neskorších
predpisov, zákonom Č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom Č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Konečný prijímateľ nesmie byť v likvidácii, nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie, nesmie
byť v konkurze, v reštrukturalizácii a nesmie byť voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
nesmie mať záväzky voči štátu po lehote splatnosti a na majetok, ktorý je predmetom projektu, nesmie
byť vedený výkon rozhodnutia. Konečný prijímateľ nesmie mať evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Konečný prijímateľ sa zaväzuje tieto skutočnosti
preukázať pri každej podanej ŽoP formou čestného vyhlásenia.

3.

Konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne,
prostriedkov v súlade so zákonom Č. 523/2004 Z. z.

efektívne a účinné vynakladanie

verejných
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