Článok 11/
Vrátenie finančného

1.

Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok pcskvtovateľovi v plnej
a poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, v prípade ak
a) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa čl. I
b)

c)

2.

príspevku
výške

príjemca sa dopustí takého konania, (i) ktoré môže ohroziť obchodné záujmy poskytovateľa
alebo jeho zriaďovateľa; (ii) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky, a to najmä ale nielen vo vzťahu k účelu tejto zmluvy; (iii) ktoré je v rozpore
s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také môže ohroziť dobré meno
a/alebo obchodnú povesť poskytovateľa, jeho zriaďovateľa
príjemca nepredloží záverečnú správu podľa prílohy Č. 2 a 3 tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateľa
od zmluvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia
vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskvtovateľovl, Pokiaľ sa príjemca dostane do omeškania
s vrátením finančného príspevku poskytovatel'ovi je príjemca povinný zaplatiť úrok z omeškania
vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými

2.
3.
4.
5.

stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, 'ha znak čoho ju
podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvnú
voľnosť nebola obmedzená.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie
a príjemca 1vyhotovenie.

Prílohy:

č. 1 Popis

a rozpočet projektu

(v elektronickej

podobe na stránke https://nadaciaspp.egrant.skl)

Č. 2 Podmienky poskytnutia finančného príspevku
Č. 3 Pokyny pre spracovanie záverečnej správy o použití finančného
Č. 4 Súhlas so spracovaním soobných údajov príjemcu
Č. 5 Súhlas dotknutých
osôb s vyhotovením
a použitím
zvukových a/alebo audiovizuálnych
záznamoch záznamov
https://nadaciaspp.egrant.sk/)
Krásno nad Kysucou, dňa

~,'lútl

príspevku

obrazových, zvukových, obrazovo(v elektronickej
podobe na stránke

Bratislava, dňa 21.6.2018
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