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DoHoDA
číslo: 20l34l054l50

o poskytnutí finanČných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci
národného projektu ,rZosú|adenie rodinného a pracovnéh o životao'podl'a § 54 ods. 1

písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov
pre subiekty vykonávaiúce hospodársku činnost'

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení neskorších
predpisov

medzi účastníkmi dohody:

(ďalej len,,dohoda"),

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Sídlo: Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
V mene ktorého koná: JUDr, PhDr. Michal Goriščák, PhD. riaditeť
IČo: 30 794 536
DIČ: 2021777780
IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0053 3239
(ďalej len,,úrad")

zamestnávatel'om

právnickou osobou
názov,, Obec Koprivnica
sídlo/prevádzka Koprivnica 126,086 43
miesto výkonu činnosti: Koprivnica 126, 086 43
ICO: 00 322164
DIČ: 2020778826
IBAN: SK0200 0000 0000 04022522
SK NACE Rev2 (kód/text)
prevažujúcej činnosti: 84110 - Všeobecná verejná správa

SK NACE Rev2 (kód/text)
podporovanej činnosti: 84110 - Všeobecnáverejná správa

(ďalej len,,zamestnávatel"')
(spolu len,,účastníci dohody").

Národný pro.jekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho.fondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje.
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preambula

úraď azamestnávateť sa dohodli na tomto znení dohody o poskytnutí finanČného PrísPevku
(ďalej len ,,dohoda"), na vytvorenie pracovných miest pre uchádzaěov 

_ 
o zamestnanie,

)n.uýnodrrených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ,,lJoZ"). Dohoda Sa uzatvára

na Žaulud" zverejneného Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poslEtnutie

finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v rámci národného
"proiektu 

,,Žosújadenie rodmiano apracovného života"(ďalej len ,,oznámenie") Podťa § 54

"ar. 
1 písm. a) zákona č. 5l2OO4 Z, z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sluŽbách

zamestnanosti").

Článox t.
Úe.t a predmet dohody

1. účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní

finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ (d'alej len

,,finančný príspevok"), v rámci národného projektu ,,Zosúladenie rodinného

á pracovného živótď' podl'a § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, ktorý

sa poskytuje zo zdrqov Európskeho soci.álneho fondu (d'alej len ,,ESF") a Štátneho

rozpočtu Siovenskej republiky (ďalej len,,ŠR"; v zmysle:

a) Operačného programu Ludské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanosť

b) Národného projektu ,,zosúladenie rodinného a pracovného Života"
Kód ITMS 20]4+: 312031X391

c) Oznáme nia ě. 4 12019 l §54lZRaPŽ

d) Schémy pomoci de minitnis na podporu zamestnanosti v platnom znení (Schéma DM
č. 1612014). Právnym základom pre poskytovanie pomoci de minimis je nariadenie

Komisie 1EO č. I4O7l2013 zI8. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108

zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis zverejnená v Obchodnom
vestníku, v časti Štátna pomoc a iné píogramy podpory, na adrese:

https://rvwrv.upsvr,gov.skibuxtrs/docs/clownload,l\astroje,*aktivnych==opatreni :í!q_lrIru Prace/Statna_P

uqciSchema=_DM-dod

e) Zákon ě. 5l20O4 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

D Zákon č.29212014 Z. z, o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len,,EŠIF"';.

Nároctný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje.
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2.

a
J.

1.1

2.

Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateťovi
na PodPoru vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu ,,Zosúladenie
rodinného a pracovného života" podťa § 54 ods, l písm. a) 

- 
zákona o službách

zamestnanosti azávázok zamestnávatefa vytvoriť audržať pracovné miesto v zmysle
Čl. il. tejto dohody v súlade s platnými a účinnými všeobécne záváznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

FinanČný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevkov z ESF
a Príspevku zo ŠR. Yzájomný pomer medzi próstriedkami spolufinan"ouuniu 85Yo : I5yo.

Clánok II.
P ráva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' sa zav ázujez

1. Vytvorit' pracovné miesto(a) pre:
- UoZ, Ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov

(vrátane) alebo

- UoZ, ktorý žije ako osamelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými
na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno diet'a pred skončením povinnej
školskej docháďzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákonao službách zamestnanosti),

uďržat' pracovné miesto po dobu najmenej 1ž mesiacov
v celkovom poČte: E UoZ. Splnenie podmienky doby udržania, je zamestnávatef povinný
Preukázať na osobitnom tlačive (evidencia obsadzovania / preobsadzovania pracovnýcir
miest, ktorá je povinnou prílohou č. 4) podťa bodu 5 tohto článku, najneskór do 30
kalendárnych dní od uplynutia }2 mesiacov od vytvorenia pracovných miest.

Obsadit' pracovné miesto(a) po odsúhlasení úradom vývorené podfa bodu 1,
najneskór do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody, pracovný
pomer musí byt' uzatvorený na jednu z flexibilných foriem práco a to na:

- pTacovný pomer na kratší pracovný čas (§49 Zákonnikapráce),
- delené pracovné miesto (§ a9a Zákonníkapráce),
- domácku prácu a teleprácu (§ 52 Zákonníka práce), pričom pri tejto flexibilnej forme

móŽe bYt'Pracovný pomer uzatvorený v ustanovenom týždennom pIacovnom čase

na dobu minimálne 3 mesiacov resp. na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania
Po dobu l2 mesiacov na druh prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
zamestnávate|a, s ohl'adom na profesijné a kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce
konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podfa tabufky:

Národný pro.jekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizujevd'aka podpore z Eltrópskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zclroje.
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Fočet
í}rlrco
vných
miest

Profesia
(ntusí bl.ť

totožná
s proíbsiolt
ttvetlenou v

bttdílcei
pracovnej
znrl rtve }

Kód

lsco_
08'

Pred,pokla<Ianý,
dátum vzniku
praeoy,nóho

pomeru
(vltvorenia PM)

Praeovný
pomer lrutle
dobodnutý

na dobu
(uviesť 1ločet

ntesiacov)

Pretlpokl*daná mesačná
celková cena práce

prijatého zanne§tB&ilca
(v €) /tlg§a poskytovania

pťíspsyku
(v mesiacoch;

Predpokladané
náklady,tra

kažtlom
jednollivom

P]\{
(v €}

stl. ó x st1.7

stl. t st1.2 stl.3 stl.4 stl.5 st1.6 stl.7 stl.8

l upratovačka 9l l2000 0 l .03.2020 l2 743,60 l2 8 468.88

* Podl'a vyhláškv Š Ú Sn č. 38412015 Z,. z. zo dňa 26.novenrbra 20l 5, ktorou sa vydáva Štatistická klasií'ikácia zamestnaní

Pracovný pomer UoZ je dohodnutý v rozsahu 3{i hodín z ustanoveného týždenného
pracovného Času v rozsahu 40 hodín.

2.I Y prípade, ak sa zamestnávaterovi nepodaíí obsadiť pfacovné miesto(a)
v stanovenej lehote, móže požiadať úrad o predíženie lehoty obsadenia.
V takom p.rípade je v čase plynutia stanovenej leho§ povinný písomne požiadat'úrad
o jej predlženie najviac do 60 kalendárných dní.

2.2 Informovať sa u prijatého zamestnanca, či zamestnanec má vyplnenú a podpísanú
Kartu účastníka (najnesk6r v deň nástupu do pracovného pomeru).

3. Predložit' úradu za každého UoZ prijatého na vytvorené pracovné miesto najneskór
do 10 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru:
a) platový dekrét, resp. iný podobný doklad, ak dohodnutá mzda alebo plat nie je

súčasťou pracovnej zmluvy, pričom v pracoynej zmluve je zamestnávateí povinný
na prvej strane uviesť, že UoZ je prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle
národného projektu,,Zosúladenie rodinného apracovného životaoo (pracovnú
zmluvu úrad zabezpečí z informačného systému úradu),

b) zamestnávateťom potvrdenú kópiu prihlášky na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dóchodkové
sporenie platených zame stnáv ateťom,

c) evidenciu obsadzovania / preobsadzovania pracovných miest (príloha ě. 4),
d) podfa potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad.

4. Dodržiavat' štruktúru vytvorených pracovných miest v súlade s bodmi I a2 tohto
článku, prideťovať zamestnancom prácu podfa pracovnej zmluvy a platit' im
za vykonanú prácu dohodnutú mzdu v súlade s predloženou žiadost'ou o poskytnutie
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest. Zamestnávatel' nie je
oprávnený znížiť dohodnutú mzdu do skončenia trvania závázku.

5. Viesto osobitnú evidenciu obsadzovania pracovných miest vytvorených na zák|ade tejto
dohody, vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

6. Predkladat'úradu mesačne počas doby poskytovania finančného príspevku, najneskór
do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom
bola mzda splatná, v 2 vyhotoveniach žiadost' o úhradu platby časti celkovej ceny
práce zamestnanca azárovei 1 originál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich
vynaložené náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na povinné

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje.
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8.

9.

10.

11.

Verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dóchodkové sporenie za zamestnancov, na zamestnávanie ktorých sa poskytuje
finanČný príspevok. Za tieto doklady sa považujú najmá: mzdový list alebo výplatná
páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady
o platbách preddavku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dóchodkové sporenie - mesačné
výkazy preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz
Preddavku vrátane poistného apríspevkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy zúčtu
zamestnávateťa, potvrdenie banky o uskutočnení platby, resp. výpisy z intetnetbankingu
a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú čast' pokladničnej knihy účtovnej
jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp, kde sa predmetný
výdavok nachádza. Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby sa považuje
za splnenÚ, ak je ťyzicky doručená v papierovej forme na úrad najneskór v posledný deň
lehoty uvedenej v tomto bode.

Oznámiť úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa kedy skutočnost' nastala, vrátane oznámenia každého
skonČenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), prijatých v zmysle dohody. Súčasne
predloŽit' kópiu dokladu o skonČení pracovného pomeru, zamestnávatefom potvrdenú
kópiu odhláŠky zo zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného
dóchodkového sporenia.

V Prípade predČasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov),
na ktorého(ých) pracovné miesto(a) sa poskýujú finančné príspevky podfa tejto dohody
preobsadit' v lehote do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom nedohodne inak),
s dodrŽaním podmienok podfa bodu 2 tohto článku. Zároveň predložiť za každ,ého
nového UoZ prijatého na toto pracovné miesto doklady podfa bodu 3 tohto článku.

Na vyžiadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť
výkon fyzickej kontroly a poskytovat' pri tejto kontrole súčinnost', a to priebežne
po celú dobu platnosti tejto dohody, ato aj po ukončení platnosti tejto dohody až
do 31.12,2028.

OznaČit' priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa poskytujú finančné
príspevky v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi
informujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú
vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom póskytnutým z Európskeho sociálneho
fondu. Uvedené označenie ponechat'na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.

Uchovávat'túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2028.

Clánok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sazavázujez
1. Poskytnúť zamestnávatefovi finančné príspevky na vytvorené--pracovné miesto(a)o

po splnení podmienok tejto dohody, na úhradu časti cetkovej ceny práce (ďalej ten
,,CCP") zamestnanca, ktolry bol prijafý do pracovného pomeru a ktory bol pred jeho
vstupom vedený v evidencii UoZ najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace, vo výške
95 oÁ z CCP zamestnanca, maximálne 7{}5,?,4 ř] mesačne ((najviac však vo výške 1,2

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje.
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násobku minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len ,,MCCP"), t. j. na rok 2020,
maximálne 94{}"9{} É' mesačne pri plnom pracovnom úvázku)) najviac počas §ž
mesiacov.

Ak i. pracovný pomer dohodnutý menej ako je ustanovený týždenný pracovný čas, výška
finančného príspevku sa pomerne kráti.

Počet
pratovný,
ťh nlat§1

kód
ISCO_

08-

Doba
trvania

praeovného
pCmeru

(v ntsiacoch)

celkgvá mesačná
cena práte prijaté}ro

záme§tnanca
(v €) ldoba

poskytovania
prispevku

{v nesiacoch )

95 % CCP
prij*tého

zamestnirnca
(v €)

}lat. mesačná
výška príspevku

na CCP
1t €)

Celkový
príspevok n,rr

jednotlivé'FŘ{
{v €)

st|.5*stl.7

st1.1 stl.2 stl,j stl.4 st|,5 stl.ó stl.7 stl,8

l 9l l2000 l2 743,60 12 705,74 ]05,]4 8 468.88

*Podl'a vyhlášky ŠÚ Sn e , 384/2015 Z. z. zo rlř,ta26,ttovembra 20l 5, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zanrestnaní

2. V súlade s bodom l tohto článku poskytovat' zamestnávateťovi finančné príspevky
na jeho ÚČty uvedené na prvej strane tejto dohody mesačne, najneskdr do 30
kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletných dokladov podra článku II. bod 6
tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má
opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota
na vyplatenie finančného príspevku podťa predchádzajúcej vety neplynie, a to až
do skončenia kontroly pťavosti a splávnosti predložených dokladov, alebo do odstránenia
zistených nezlovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, akoje to uvedené v článku II.
bod 6 tejto dohody, ale len v lehote v ňom stanovenej. V prípade, ak zamestnávatel
nepreukáŽe za sledovaný mesiac skutočne vynaložené náklady v lehote stanovenej
v Článku II. bod 6 tejto dohody, úrad finančný príspevok za toto obdobie neposkytne,
V prípade dóvodného podozrenia, že konaním zamestnávatela došlo k nedodržaniu
podmienok tejto dohody azuyedeného dóvodu prebieha uzamestnávateťa kontrola alebo
iné konanie, je úrad oplávnený pozastaviť vyplácanie finančného príspevku až
do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania. Ak úrad pri kontrole dokladov
PredloŽených k žiadosti o úhradu platby zisti nedostatky týkajúce sa neúplnej,
oneskorenej, omylom na iný účet uhradenej, avšak dodatočne doplatenej/uhradenej mzdy
(resp. jej časti) aprislúchajúcich odvodov preddavku na povinné verejné zďravotné
poistenie, poistného íIa sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
dÓchodkové sporenie, platených zamestnávatel'om, bezodkladne vyzve zamestnáv ate|'a
na ich odstránenie a stanoví lehotu na ich odstránenie individuálne, podfa charakteru
konkrétneho nedostatku. V prípade, ak zamestnávateť nepreukáže za sledovaný mesiac
skutoČne vynaložené náklady v lehote stanovenej v článku II. bod 6 tejto dohody, alebo
Úradom určenej lehoty, úrad finančný príspevok za toto obdobie neposkytne.

3. Ak Úrad pri kontrole dokladov predložených k žiadosti o úhradu platby zistí nedostatky
týkajúce sa neúplnej, oneskorenej, omylom na iný účet uhradenej, avšak dodatočne
doplatenej/uhradenej mzďy (resp. jej časti) a prislúchajúcich odvodov preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka poclpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje.
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a povinných príspevkov na starobné dóchodkové sporenie, platených zamestnávatelom,
bezodkladne }Tzve zamestnávatel'a na ich odstránenie a určí iei dodatočnú lehotu na
ich odstránenie individuálne, podťa charakteru konkrétneho nedostatku. V takomto
prípade lehota na vyplatenie finančných príspevkoy zo strany úradu neplynie, ato počas
doby, kým zames tnáv atel neod stráni nedo statky.

V prípade dóvodného podozrenia, že konaním zamestnávatel'a došlo k nedodržaniu
podmienok tejto dohody a z uvedeného dóvodu prebieha u zamestnávateťa kontrola alebo
iné konanie, je úrad oprávnený pozastavit' vyplácanie finančných príspevkov do
ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania.

Yrátiť zamestnávatefovi originál dokladov predložených podl'a článku II. bod 6 tejto
dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, Za deň predloženia dokladov
sa v tomto prípade považuje deň, keď sa predložená žiadosť o platbu stala kompletnou,
resp. deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.

Realizovat' úhrady finančných príspevkov podfa tejto dohody najdlhšie do júla 2022.

Pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnost' a účinnosť
ich použitia vzmysle § 19 ods. 6 zákona č. 52312004 Z. z. orozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytnúť zamestnávatefovi materiály zabezpečujúce informovanost' o tom, že aktivity,
ktoré sa realizťlú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vd'aka
prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.

Clánok IV.
Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi
v súvislosti s touto dohodou najskór v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené
zamestnávatefom' a sú riadne odóvodnené apreukénané a boli uhradené ziětu
zamestnávatel'a uvedeného na 1. strane tejto dohody/resp. ďalších účtov preukázatelne
patriacich zamestnávatefovi. V prípade platieb v hotovosti sú výdavky oprávnené vtedy,
ak stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby nie je mínusový.

Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateť vynaložil na vytvorenie
pracovného miesta pre zamestnanca(ov) z oprávnenej cieťovej skupiny, ktorý(í) pred
vstupom do projektu podpísal(i) Karlu účastníka.

Výdavky v súvislosti s finančnými príspevkami sú oprávnené len v tom prípade, ak
splňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zodpovedajú potrebám
národného projektu.

4. Oprávneným nákladom na účely tejto dohody je finančný príspevok na úhradu časti
CCP zamestnanca prijatého do pracovného pomeru, vo výške 95oÁ z CCP

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizujevd'aka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ludské zdroie.
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Zamestnanca" maximálne 7Ítsr71 {l mesačne (najviac však vo výške 1,2 násobku
minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len,,MCCP"), t. j. na rok 2020 v sume maximálne
94a,qq € / mesaČne Pri plnom pracovnom úvázku) najviac počas 12 mesiacov najedno dohodnuté Pracovné miesto. Výška príspevku zodpovedá pracovnému
Pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracóvný čas. Ak je praóovný pomer
dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspávku na úhradu easil ČCp sa polnerne
kráti (Pri Pracovnom pomere v rozsahu Yz ustanoveného týždenného pracovného času sa
poskytuje na rok 2020 maximálne do sumy 470,495 €).

5. Dohodnutá výška finančného príspevku sa po celú dobu ttvania závázku nebude meniť
(nevalorizuje sa), 

čtánok V.
Osobitné podmienky

1. Zamestnávatel, ktorému sa poskytujú
za hospodárenie s nimi a je povinný pri ich
efektívnost' a účinnost' ich použitia v zmysle §
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
v znení neskorších predpisov.

verejné prostriedky, zodpovedá
použív ani zachov áv at' hospodárnost',
19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. z.

zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Zamestnávateť berie na vedomie, že ťlnančný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
zdrojov ESF a ŠR. Na účel použitia týchtó prosiriedkóv, kontrolu ich póužitia a ich
vYmáhanie sa vzťahuj e reŽim upravený v osobitných predpisoch, najmá § 68 zákona
o sluŽbách zamestnanosti, zákon č. 35712015 Z, z. o finančnej kontrote a audite
a o Zmene a doPlnení niektorých zákonov, zákon č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
Pravidlách verejnej sPrávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
PredPisov, zákon ě. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti , Zamestnávatel
súČasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčast'ou finančného
riadenia štrukturálnych fondov.

Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateťovi nárok na uhradenie nákladov
v PríPade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnost', hospodárnost' a efektívnostl

Vo vázbe na Článok II. bod I a2 tejto dohody sa za deň obsadenia pracovného miesta
u zamestnávateťa na ÚČely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, t. j.
deň, ktorý bol s evidovaným UoZ písómne áohodnutý v pracovnej zmluve ako deň
nástuPu do Práce na uvedenom pracovnom mieste a tento deň je zároveň aj dňom
vytv o ren ia p racovn éh o mies ta zamestnáv atel'om.

V PríPade PredČasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), je
zamestnávatel' Povinný preobsadit' pracovné miesto. Ak zamestnávatel' v lehole
najneskór do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom písomne nedohodne inak) od jeho
uvoťnenia Pracovné miesto nepreobsadí, pracovné miěsto sa považuje za nepreobsadené
a nie je moŽné ďalej toto pracovné miesto podporovat'. Zameitnávatóf je v tomto prípade
Povinný wátit' Pomernú Čast' poskytnutého príspevku zodpoÝedájúcu obdobiu, poeu,
ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto, á to najneskór do 30 kalendárny.h dni
odo dňa doručenia výzvy na vrátenie pomernej časti príspevku.

Národný Projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho.fondu v rámci operačného programu Ludské zdroj'e.

t1,1t,ly. entplq,m ent,gcly.slr / ylt,ly,. e,gí. goll.sk

8

a
J.

4.

5.



6. V prípade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávatefovi
finančný príspevok, je dočasne vol'né z dóvodu napr. dlhodobej dočasnej pracovnej
neschopnosti, materskej dovolenky, zamestnávateť m6že toto pracovné miesto
preobsadit' iným UoZ z oprávnenej cieťovej skupiny. Počas doby neobsadenia
pracovného miesta sa príspevok na neobsadené pracovné miesto neposkytuje.

Doba zachovania pracovného miesta sa vždy predlžuje o dobu jeho neobsadenia.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávate|'a považuje zvýšenie počtu
pracovných miesto ktoré predstavuje vpriemere za (3,4,5,6,7,,8o 9, 10, 11, 12)
mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu
jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podl'a
predchádzajúcej vety, zamestnávatel' je povinný preukázat', že ktomuto zvýšeniu
nedošlo v dósledku zrušenia pracovných miest z dóvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm.
b) zákona č. 311/2001, Z, z. - Zákonnika práce v znení neskorších predpisov).
Splnenie tejto podmienky je zamestnávatef povinný preukázať údajmi uvedenými
v prílohe č. 5, ktorá je povinnou prílohou tejto dohody, najneskór do 30 kalendárnych
dní po uplynutí i2 mesiacov od vytvorenia pracovných miest.

Ak zamestnávatel' v priebehu 12 mesiacov od vytvorenia pracovných miest zrušil
akékoťvek pracovné miesto pre nadbytočnosť podl'a § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka
práce (príloha Č. 5) je povinný vrátit' úradu vyplatený finančný príspevok za poěet
zrušených pracovných miest, vo výške najnižšieho poskytnutého finančného príspevku, a
to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy úradu na vrátenie
finančných prostriedkov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote.

Zamestnávatel' nem6že dočasne pridelit' zamestnanca z píacoyného miesta, na ktoré sa
mu v zmysle tejto dohody poskytuje finančný príspevok, na výkon práce k užívateťskému
zamestnávatefovi v zmysle § 58 Zákonníka práce. Ak tak zprevádzkových alebo iných
dóvodov urobí, je povinný bez lryzvania vrátit' úradu finančné prostriedky, poskytnuté
na zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa
dočasného pridelenia.

Z dóvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého UoZ
v tom istom čase, finanČný príspevok nem6že byt' poskytnutý zamestnávatel'ovi
na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov,
alebo zdrojov EŠIF.

Ak sa pri výkone ťrnaněnej kontroly na mjeste zistí porušenie finančnej disciplíny,
oznámi úrad porušenie finaněnej disciplíny Uradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený
ukladat' a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak
príjemca pomoci odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny
do dňa skončenia kontroly správne konanie sa nezačne.

článok VI.
Skončenie dohody

1. Túto dohodu je možné skončito na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" sa realizu.je vd'aka podpore z Etlrópskeho
sociál.neho.fondu v rámci Operačného programu Ludské zdro.|e.
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Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od dohody v prípade jej závažného
porušenia. Pre platnost' odstirpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení
doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhémtr účastníkovi tejto dohody.

Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatel'a
porušenie povinností ustanovených v článku II. v bodoch 1, 1.i,2,3, 4, 5, 6,7,8
v článku V. bod 9 ana strane úradu porušenie povinností podťa článku III. v bode 1, 2,
5. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Článok VII.
všeobecné a záverečné ustanovenia

Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

V každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uváďzať číslo tejto dohody.

Právne vzí'ahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR, ktoré majú vzt'ahkzávázkomúčastníkov tejto dohody.

4. Zmluvné strany uzatváraji týmto dohodu podfa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,
v zmysle ktorej sa ich závázkovo - právne vzťahy spravujú a budú spravovať
ustanoveniami obchodného zákonníka.

Prechod a prevod práv a povinností účastníkov tejto dohody na tretie osoby je možný za
predpokladu preukázania splnenia podmienok v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách
zamestnanosti a podmienok stanovených v národnom projekte zo strany tretej osoby
(v lehote, ktorú stanoví úrad).

Zamestnávateť súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto dohody v rozsahu:
názov, sídlo, miesto prevádzky, počet vytvorených pracovných miest, výška finančného
príspevku.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dósledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR, nespósobí to neplatnosť celej dohody. Učastníci sa v takom
prípade zavázťlú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit' neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.

Účinnosť dohody skončí splnením záyázkov účastníkov dohody, alebo spósobom
uvedeným v článku VI. v bode I a tejto dohody, pokiaf nedójde k odstúpeniu
od dohody podfa článku VI. bodu 2 tejto dohody.

Národný projekl ,,Zo,sliladenie rodinného a pracovného života" sa realizuje vd'aka podpore z Ettrópskeho
socíálneho.f'ondu v rámci Operačného pťogramu Lttdské zdroje.
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Táto dohodaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktorých úrad dostanejeden rovnopis
a zamestnávateť dostane j eden rovnopis.

Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne
a dósledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bardejove dňa ,.Z.7:..:.:.,.? u. e V Bardejove dňa.
25, 0Z, 20Z0

Zaurad:

JUDr. PhDr. MichalGoriščák, PhD.
riaditel' ÚPSVaR Bardejov

v zastúpcní:
IÝígr" Manck Krúlgrir

Prílohy kdohode:
l. evidenciazanxestnancov
2. preukazovanie nárastu/úbytku zanestnancoý

Dohoduprevzaldňa: ) S- a 2b.ze

Národný projekt ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života" ,sa realinje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho.fondtt v rámci Operačného programLr Ludské zclro.|e.
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zazamestnávateta:

Peter Krupa,
Obec Koprivnica
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