b) dňom odmi rnutia prevzatia písomnosti,
c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na pošte.
5.

súlade - ustanovením § 8 ods. 10 druhej vety zákona Č. 523/2004 Z. z. výkonu rozhodnutia
nepodlieha hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie, s výnimkou výkonu rozhodnutia realizovaného PPA.

6.

\. úlade s ustanovením § 72 ods. 1 zákona Č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurzu nepodlieha majetok, ktorý
nemožno postibnúť súdnym výkonom rozhodnutia.

ČL.XII.
UKONČENIE ZMLUVY
L

Záväzky zo zmluvy zanikajú po uplynutí piatich
uvedeného v čl. XIl/2 zmluvy a čl. Xll/8 zmluvy.

2.

Ak konečný prij ímateľ nepodá žiadnu ŽoP v lehote do 30.06:2015, záväzky zo zmluvy zanikajú dňom
01.07.2015. Ak konečný prijímate!' nepodá poslednú ŽoP v lehote do 30.06.20l5, záväzok PPA na
vyplatenie čiastky zodpovedajúcej poslednej ŽoP zaniká dňom 01.07.2015.

3.

K ukončeniu zmluvy pred uplynutím doby trvania záväzkov
a) písomnou dohodou zmluvných strán; dohoda zo strany PPA
záväzky zmluvných strán vysporiadané, prípadne zo strany PPA
b) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle
zákonníka.

4.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou konečného prijímateľa vrátiť
PPA cel)' vyplatený NFP vrátane penále. Ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody týmto
nie sú dotknuté.

5.

rokov od účinnosti zmluvy s výnimkou pripadu

zo zmluvy môže dôjsť:
je možná, iba ak sú vzájomné finančné
nebol finančný príspevok vyplatený;
ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného

Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a)
porušenie
nasledovných
ustanovení
zmluvy:
čl.
III l ;
čl.
V/2;
čl.
VIl/l,2,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20; čl. VIII; čl. IX;
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych
alebo neúplných údajov, predložených PPA zo strany konečného prijímateľa;
c) ak právoplatný rozsudok súdu, opodstatnená sťažnosť alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že
v procese hodnotenia a výberu. jJroj,ektov .došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo ovplyvňovaniu
hodnotiteľov alebd~pdrúŠe~;'u 'zákad konfliktu záujmov.
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6.

Konečný prijímateľ. berie- lia vedomie;' že-každé porušenie zmluvy zo strany konečného prijímateľa
PPA považuje za porušenie finančnej disciplínv v zmysle zákona Č. 523/2004 Z. z. v súvislosti s § 18
ods. 3 zákona Č. 23111999 Z. z. o štátnej pomoci a môže mať za následok príslušné sankcie (ukončenie
zmluvy, vrátenie vyplateného
NFP vrátane penále, posudzovanie
vzniknutej nezrovnalosti,
posudzovanie trestnoprávnej zodpovednosti). Konečný prijímateľ, ktorému sa na základe rozhodnutia
Komisie poskytla neoprávnená pomoc, je povinný zaplatiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá,
sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej
Komisiou (§ 26 ods. 2 zákona Č. 231/1999 Z. z.).

7:

Zmluvné strany v súvislosti so zmluvou nebudú aplikovať ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka
o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť. PPA nebude požadovať čiastočné alebo úplné vrátenie
vyplateného finančného príspevku iba v prípade vyššej moci alebo mimoriadnych okolností ( čl. 47
nariadenia Komisie (ES) Č. 1974/2006).

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zo zmluvy zanikajú dňom vstupu konečného prijímatel'a do
likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu
na majetok konečného prij ímateľa, ak k vstupu
konečného prijímateľa do likvidácie a k vyhláseniu konkurzu došlo v období do uplynutia štyroch
rokov od podpísania zmluvy. V tomto prípade sa konečný prijímateľ zaväzuje vrátiť PPA finančné
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