
I." U'J if'l , 

• ... aJ 

.. 
• • 
.~ * .. nn . 
l..>."'<STw.uost 

~ SOCW.tV. INK!.UliA 

DOHODA 

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby 
podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýl'h 

zákonov v znení neskorších predpiso\' 

č. 19/§ 52a/2012/NP V-2 

uzah orená medzi 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre 
Adresa: Štefánikova 88, 949 Ol Nitra 
V zastúpení riaditel'om: Mgr. Stanislavom Ivaničkom 
!Č'O: 37 961 217 
Bankové spojenie: 
č účtu: 

DIČ: 
(ďalej len .,úrad PSVR-·) 

:\les to 
Adresa: 
la;,tupené pnmatorom mesta : 
IČO 
BankoYé spoJenie: 
č. účtu. 

DIČ': 

Štátna pokladnica 
7000125825/8180 
2021780794 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. l mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
308676 
VÚB a.s. 
33422162/0200 
2021058787 

(<.ľalej len" mesto" a spolu s úradom ďalej len "účastníci dohody") 

Článok l 
Predmet dohody 

l . Predme10m dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizá.:ie 
aktivačneJ činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č . 5/2004 Z. z 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš .c.:h 
predpisov (ďalej len .. zákon o službách zamestnanosti'') 

V zmysle 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os č . l - Podpora rastu zamestnanosti 
Opatren ie č . 1.1 - Podpora programov v ob lasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 
'\!ázov projektu- Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 
Kód projektu - 2 711 O 130003 
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Článok ll 
l'čcl dohody 

l edom dohod: je poskytnutie prispe\lu na akti\ ačnú činnosť formou dobro\ oľmckej slu:lh~. 

\lesto berie na 'edomic. že finančn~· pnspe,ok. a to aj každá jeho čast. je vereJ I ~n' 
prostriedkom Slo,enskej republik) podľa osobitného predpisu(§ 2 písm. a zák. č. 523t2004 /.7 
o rozpočtových pravidlách \"erejnej správ} a o zmene a doplnení niek.tor)·ch zákon· l , 

\c!ná\ľatn) tinančn) príspe' ok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z prispe' kr 
1 Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") \ pomere 15% : 85%. 1\a použitie tyLlnc, 
prostriedko" . kontrolu pou7itta tychto prostriedkov a 'ymáhanie ich neo pra\ neného použit , -;r 
'zťahuje režim upraven) v osobitných predpisoch (zákon č. 25/2006 L. z. o vere.Jl on 
obstará\ aní a o zmene a doplnení niektor)·ch zákono\ ' znení neskorších predpisO\. zák.ol' '\ R 
SR č. 5021200 l o linančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení nt eh. tot ycL 
zákono'. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmen.: 
a doplnem niektorý·ch zákonov). Mesto sučasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohod , S< 

stáva sučasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako prijím ne! 
pomoci dodr/iavať pravidlá oprávnenosti výdavkov (Príloha č.l a k tejto dohode). 

\1esto st je vedomé. ž.e za zavažné porušenie tejto dohody sa bude po"ažovať aj poruš~..nil 
tinančneJ disctplín) podra § 31 zakona č. 523/2004 Z. z. o roL.počtových pravidlách vcre nej 
-;pn'n) ;.~ o zmene a doplnení niátor)·ch zákonov v znení neskorších prepiso'. 

Článok III 

Práva a povinnosti úradu PSVR 

( irad PSVR sa zaväzuje: 

Posk~ muť mestu príspevok podľa S 52a ods. 4. 5. 6. a 8 zakona o službach zamestnanosti n< 
úhradu časti nál<ladov potrebných na kvalifikované vykonávanie a prev:idlku 
dobrovoľníckej slu:lby najviac \ 'O v)·ške 777,00,00 € a príspevok na úhradu časti celk1 YeJ 
cen} práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovol'nícku službu. ak má takého .t.ame-;tn<. ne: 
najviac "o v)·ške 0,00 €, 
spolu najviac \ ' O 777,00 € slo,om: sedemstosedemdesiatsedem eur 

Pn stanovem celkovej v)·šky príspevku podľa bodu l tohto článku zohľadniť termín zauti <. 
'ykoná\ ani a dobrovoľníckej služby, dohodnut)· počet U oZ uv eden)· v čl. IV bod 2, akt a 
celkov) počet u oZ, ktorí vy konávajú. resp. vykonávali dobrovoľnícku službu. Po zohľadnen· 

t)chto skutočností poskytnúť mestu mesačne príspevok za l UoZ vykonávajuceh1 
dobrovoľnícku službu v štruktúre: príspevok na úhradu časti náklado\ . ktoré stn tSt< 
-; \)konávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby najviac vo výške ('í5,90 € a príspevo~ .,, 
uhradu čast i celkovej cen)- práce zamestnanca. ktorý· organizuje dobrov"'orJ:iicku službu. naj \'iac 
'o ,·)·ške 0,- €. spolu mesačne za l U oZ najviac vo výške 25,90 €. 

3. Posk) tnú( mestu príspevok ' plnej \·)'ške podľa bodu 2 tol1[0 článku, ak termín Lac. Jl Ítl 

dobrovoľníckej služby U oZ je od l. dňa do 15. dňa v kalendárnom mesiaci . Posk} tnúť 11:stu 
príspevok ' polo\ i čnej 'ý š ke zo stano' en ej plnej v)· šky. ak termín začatia dobrovoľn í~J...c. 
služby U oZ je od 16. dňa do konca kalendárneho mesiaca. 

4. Poskytnúť mestu príspevok ,. plnej výške podľa bodu 2 tohto článku. ak UoZ odpracuje poča" 
kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého t)·ždenného pracovného č1su 
Posk) tnuť mestu prís pe' ok na Jedného U oZ ' po lov i čnej v)·ške podľa bodu 2 tohto článkl. <.1L 

-, 



LoZ odpracuje počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždcnn ~ho 
praco\ ného času. resp. menej ako d' ojnásobok týždenného pracovneho času. 

5 Poskytnúť mestu mesačne príspevok za UoZ, ktorí vykonávali aktivačnú činnosť ' príslušr 1 n 
kalendárnom mesiaci. vo \'ýške zodpoveda.Juccj skutočnostiam podl'a bodu 2. 3, 4 a skutočne 
':- naložen~ m a preukázan~·m 'ýdavkom. 

6 Poukazo, ar· mestu počas dob) organ i zo\ ani a dobro\ ormckej služby mesačne pns pe, ok na 
úl:et. najneskôr do 30 kalcndárn;,ch dní odo dúa predloženia \Šetkych dohodnutych doklavw 
\' pnpade. ak urad PSVR zistí ' predložených dokladoch neaovnalosti, alebo má opodstatnené 
pochybnosti o pra\ osti alebo sprá\ nosti predložen}·ch dokladov. lehota na \ yplatt.me 
finančne ho prís pi!\ ku podra predchádzajúcej vet) neplynie, a to až do skončenia komi ly 
sprá masti a pravosti predložen} ch doklade\. alebo do odstránenia ZIStenych nezrovnalosti. 

7 \'yplatiť poslednú splátku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom predlo:Zct a 
skontrolo,·aní dohodnut) ch doklade\ a po predložení Správy o kvamijikovanom prín·J.\t. 
organi::m·ania aktivačnej činnosti oproti \·tavu pred jej zacratím podl'a Zámeru organizo\. liu 

akliwčnej c.~innosti a' súlade s bodom 6. 

8 Vrátiť mestu originál) doklade' predlo7en~·ch podľa Čl. IV. bod 10 tejto dohody dl) JO 
kalendárnych dní odo dií.a ich predloženia ak sa nedohodnú inak. 

9 . Doručiť mestu materiály zabe7pečujúcc publicitu spoluiinancovania poskytnutých príspe\ 1 .... Ll\ ' 

z prosuiedko' ESF. 

Článok IV 
PráYa a po' in nosti mesta 

:\Jesto sa za' äzuje: 

Laoczpečiť aktivačnú činnosť formou dobro\ orníckej služby v súlade s cieľom, ktor}·n· Je 
Lískanie praktick)'ch skúsenosti UoZ pre trh práce tak. aby počas vykoná\ama dobrovormlkcJ 
sluiby UoZ poskytoval pomoc v niektorej z nižšie medených oblastí: 

a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím. Imigrant')\. 
osoby po návrate z v}·konu trestu odňatia slobody. drogovo a inak závislé osob}. 
ne/aopatrené deti a ostatne osoby odkázam~ na starostlivosť iných osôb. rodinu alebo pn 
posk) to\ aní vercjnoprospešn}ch služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí. 
zdra' otníctva. 'zdelávan1a. kultúry. športu, pn tYorbe, ochrane, udržiaYam alebo 
Llepšo\·am životného prostredia. pri starostlivosti o ochranu a zacha\ anie kul turne ho 
dedi čst\. a. pri uskutoči1ovaní kul turn) ch alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby 
podra tohto ustanovenia. pri ochrane spotrebitel'a a v oblasti styku s verejnosťou. 

b) pri prírodn)rch katastrofách. ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a' civilnt." j 
ochrane. 

Zab~Lpcčiľ po dobu od 01.09.2012 do 28.02.2013 \)koná\anie dobro\oľmckej služb) 1rc 
maximálne 5 UoZ ' štruktúre: 

Druh 1 ~ knn:l\ an eJ 
Johro1 oľ111ckcj sl u Jb) 
1 obla~t1 poJľJ bodu l 
Pomocné opatrovateľské 
práce 

Počet t o7 

5 

KZAl\1 

5312000 

Termín 1 ykoná1 ani a od/do 

01 09 2012-28.02.2013 

Rozsah 
(t)ždcnn) roL~rh hodin 

20 

., 
·' 



labeLpCč!l. dodržia' anie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobro\'ol"níckej sl u b~ 

L oZ v štmktúre : 

Pondelok Utorok Streda štvrtok Piatok 
od-
do od- do od- do od- do od- do od- do od- do od- do od- do od do 

Ca:;o\ č rozpälle 1 \ 8,00- 12,00- 8,00- 12,00- 8,00- 12,00- 8,00- 12,00- 8,00- 12,00-
hudmach) 12.00 16,00 12 oo 16 oo 12 oo 16,00 12,00 16,00 12,00 16 oo 
Počet zaradenych 
l ol 3 2 3 2 3 2 3 2 3 " . 
1-..dlYdino\'ať dobroYoľnícku službu CoZ prostredníct\ om O 'lastn)·ch zamestnancov U 
zamestnancO\ prijat~'ch na tento účel do pracovného pomeru z rado\ UoZ (ďaleJ kn 
ngJmLátor). ktorí budú organizO\·ať dobrO\oľnícku službu Uol v rozsahu O hodín ty;/dennt !U 

j ťdneho Lamestnanca. Ak nastanť skutočnosť. ktorá má za následok ukončenie praco' n.:ho 
pomeru organizátora, je mesto povinné v spolupráci s úradom PSV aR do 15 kalendárn: ch dnt 
od skončenia pracovného pomeru určiť iného zamestnanca. ktorý bude dobrovol"nícku slutbu 
LoZ organizovať. Ak mesto neurét /nezamestná organizátora, Je za organi70\ nie 
dobro' oľmckej služb) zodpo' cdn) štatutár . 

V prípade prijatia do Lamestnania organiLátora(ov) L rado' UoZ, doručiť úradu PSVR 
hudnO\ ern ú( é) kópiu( e) pracoYncj(}ch) zmlu\'y(zmlú' ). praco\ nú náplň. piato\)· dL r~t 

..t pol\ rdene prihlášky do ZP a SP najneskôr do 15 kalendárnych dní od uzavretia pracom~ho 
pomeru. 

6 \ ' prípade poverema 'lastného Lamestnanca(o\) organiLovamm dobrO\oľmckcj služb~ L )l. 
taslať úradu PSVR za tohto(t)'chto) zamestnanca(ov) hodnoverné kópie praco,nych zm ll\. 
praco\ nú náplň. piato\) dekrét a pot\ rdené prihlášk) do LP a SP a dohôd o zmene pr.ICO\ .:h 
podtmenok k pracovnej zmluve. najneskôr do 15 kalendárnych dm odo dňa La<. tt!a 

orsam/O\ an ia dobrovoľníckej služby L oZ. 

7 \ tesť dennu evidenciu dochadzk; l.JoL. ktorí sa zúčastiiujú na dobrovo ľmckej :;luibe 
a orgamzátorov aktivačnej činnosti. s ich \lastnoručným podpisom, ktor)m pot\Tdzujú účast na 
'ykonávaní aktivačnej činnosti. resp. na jeJ orgamzovaní. Mesto uvedenú evider .::. u 
uschová\ a a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu PSVR na Láklade vyzvania a v zm. s.e 
podmienok stanoven)·ch ,. tejto dohode. 

l:) Predkladať na dlk.lade dennej e\'tdencle dochádLk) UoZ a organizatora(o\ ) ' C\ 'cl· 
\)ho LO\ eniach úradu PSVR mesačne, najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí pnslusn :ho 
mesiaca, E1·idenc.~nJ'' IISl dochád::.k; L' oL v; konamjúcich dobro\'0/'nícku c.rinnos( a organi::áro. m 
dobrol·ol'níckej émnosti (prílohy č.2aa a 2ba k tejto dohode). 

lJ . Dohodnut) rozvrh vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa predloženého denného rOZ\ .. hu 
.1ačiatku a konca vykoná\'ania aktivačnej činnost1 UoZ Je pre mesto záväzný. s \ýmmko, r.l. 
po,·innosť U oZ odpracovať dohodnut) počet hodín pripadne na deň praco\ ného pok ja. 
\ ' prípade. ak na /Úklade predloženého denného rozvrhu má mesto záuj\!m v odôvodnen ·ch 
prípadoch organizovať dobrovoľnícku službu inak. napr. počas dní pracovného pokoja akho 
Yo l' na. resp. vo . večerných hodinách alebo nočných hodinách, túto skutočnosť mesto ozn !mi 
uradu PSVR. Urad PSVR o uvedenej skutočnosti upovedomí UoZ. UoZ môže vykonú ať 
aktivačnú činnosť aj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch pracovného pohoja 
a voľna s t)·m. že v tak)•chto prípadoch úrad PSVR požaduje súhlas UoZ a uvedená skutočn )st" 
sa zapracuje do dohody s UoZ. 

l O. Predkladať úradu PSVR. najnesk.ôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasleduJÚceho pc1 



skončení kalendárneho mesiaca v ktorom jej výdavky vznikli v 2 vyhotoveniach Ž.iado..;( 
o uhradu platb] Príloha č. 3a k tejto dohode) a súčasne s tým 

a) podporné dokumenty- l originál a 2 kópie dokladov o použitých finančn)·ch prostnedko '1 
(faktúr) a doklad] o zaplatení urazového poistenia. nákupe osobných ochrann) Ll1 

praco' nych prostriedkov. praco' né ho náradia a ďalších súvisiacich oprávnen) ·h 

'yd~n·koch), l originál a 2 !...ópie 'Jpisu banko' ého účtu príjemcu alebo l origmal a 2 kor i.. 

pot\ rdenia banky o uskutočneni príslušnej platb). ' prípade platb) v hoto,osti v~'da' ko : 
a pnJmO\.) pokladničn) doklad a doklad z registračnej pokladne, doklad prcukazujúci. T.e 
'}·dm ky sú riadne evidované ' účtovníctYe prijímateľa \.súlade s pitnými zá,äzn: 1i 
predpismi. 

b) 2 'yhotovenia El'idenčn;' li'il dochúd:k; a odpracovan):ch hodín [;oZ vykonám; lÍc.. f· 
aktivat.~mí ännost a organi:::átorm• aktivačneJ ônnosti (Príloha č. 2aa/2ba tejto dohod\ J, 

pot' rdcn~ podpisom štatutárneho tásrupcu. 

t:) n '·ka: k '~l)JOc.~tu príspe,·ku na akt h•a(.~nzí ännost' :::a mesiac (príloha č. 4a k tejto dohode). 

J) \.~·platnú pásku alebo in> doklad. na Láklade ktorého je možn a identifikacia vyplater eJ 
mzdy kópie zamestnávateľom potvrdených mesačných výkazov do sociálnej poisťo' 1..:
a mesačných v)· kazov do zdravotnej poisťo' ne za zamestnávatel'a. l originál a 2 ko!-" Je 
v~-pisu L bankového účtu príjemcu alebo l originál a 2 kópie potvrdenia ban _, 
o uskutočnení príslušnej platb). 

Poslednú Žiadosr' o úhradu platby, dohodnuté doklady a správu o kvantiftkovanom prím,,e 
organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím, v súlade so Zámerom 
organizovania aktivačnej činnosti (príloha č. 6 tejto dolzod)~ predložiť najneskôr lo 
30.04.2013. 

i l Oznámiť uradu PS\ R nedodržanie rozsahu hodín, neúčasť. alebo predčasne ukončer JC 

dobro,oľníckej služby U oZ bezodkladne. najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku Jedr ej 
z m eden~·ch skutočností (príloha č. 5a k tejto dohode). Oznámiť úradu PSVR naJneskôr do 5 
kalendárn) ch dní každú ::menu alebo ukoJ1(.~enie pracovného pomeru organi=:ótoru (príloha č. )d 

k tejto dohode). 

l: \'prípade predčasného ukončenia vykonávama dobro' orníckej služby U oZ sa taketO uvoľne:1e 
m1e::.to na dobrO\ oľnícku službu nepreobsadzuJe mym U oZ. V pnpade dočas1:ej 
práceneschopnosti l oZ zaradeného na dobrovormcku službu nemôže mesto prij ať 1a 

vykonávanie dobrovoľníckej služby mého UoZ. UoZ po ukončeni dočasnej praco\ 1 eJ 
neschopnosti. ktorá trvá menej ako 30 kalendárnych dní. môže \'O 'y konávaní dobrovoľníc~ .:j 
sluib) pokračovať ' zm) sie platneJ dohody s úradom PSVR, pričom doba vy!...onávaťl a 
dobro' ol'níckej slu:lb) sa mu o dobu dočasnej PN nepredlžuje. V prípade, že praco' o1á 
ncschopnost' l oZ tr\'á viac ako 30 kalendárnych dní úrad PSVR dohodu s UoZ '1'P0' e. 
\) koná\'ame ak ti\ ačnej činnosti UoZ formou dobroYoľmckej služby sa končí uplynut m 
dohodnutej doby. ak dočasná pracovná neschopnosť tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohod m.t,t 
Joba \) kona,·anw aktivačnej činnosti. Ako ospravedlnenú neúčasť LJoZ na V) koná' •. m 
dobrovol'níckcj služby úrad PSYR akceptuje práceneschopnosť alebo ošetrovame člena rodi ) 
na základe p1somného potvrdenia ošetrujúceho lekára a odôvodnenú a neodkladnú ná,štc ti 

lekára. písomne potvrdenú ošetrujúcim lekárom. 

13 Poučiť LoZ zaraden)'ch do aktivačnej činnosti o povi1mosti dodržiavať predpis) na zaiste1 ie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovormckej služby spolu s podpísan~ m 
prehlásením UoZ o poučení. najneskôr v deň nástupu na vykonávanie aktiYačnej činno~ti 
formou dobrovoľníckej služby. Zabezpečiť úrazové poistenie UoZ zaradených na aktivač tú 
činnost' formou dobrovoľníckej služby odo dňa nástupu U oZ na vykonávanie akth ačrej 
činnosti formou dobrovol'níckej služb} a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom poist 1Í 

úradu J>SYR. 

5 



i 4. Použiť tinanén) príspe' ok poskytovan) úradom PSVR podľa Čl. III bod l tejtO dohod) len 
' rozsahu a štruktúre. ktorá súv ist s organizo\ aním a priamym 'ykonávaním aktivačnej či1r.usll 
L oL formou dobrovoľníckej služby. Príspevok je možné použiť na úhradu oprávne ' )-.::h 
náklado' ' zmysle ~ 52a ods. -+ zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlam pí .. 
oprá' nenosť v)·da' kO\ spolutinancovan}·ch z ESF si je mesto vedomé osobitne t~ .:Ino 
<>kutočnostJ. týkajuctch sa oprávnenosti v)'davkov: 

\\da\ k: je možné po' ažov ať za oprávnené ak 

nmkh ' oprá\ nenom období. teda ' rámci písomne dohodnutého obdobia realt/..í~i .: 
akt i\ ačneJ činnosti. pričom za pn')' deň rea!Jzaeie sa pov ai. uje dátum účmnost1 tejto doh C) . 
su primerané. t.j. zodpovedajú cenám. bežným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku. 
na' /áj om sa neprekrý\ aj ú. 
sú podložené účtovn}mi dokl::ldmi , . zmysle zákona 431 /2002 Z.z. o účtovnict\ e v- L 1cn. 
neskorších predpisov. ktore sú riadne evidované v účtovníctve mesto v súlade s platr )·m. 
'šeobe~ne záv äm)mi prá\ nymi predpismi. 
spÍi'laju podmienk] hospodárnosti (minimalizácia v)'da' ko' pre rešpektov am ~ i .. · ro' 
~:ámeru ). efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom) a úče Ir o st· 
(ne,·yhnutnosť pre realiLáciu aktivačnej činnosti a priama väzba na ňu) . 

boli vynaložené v súlade s platn)·mi právn) mi predpismi SR a ES. 

l 5. Príspevok nie je možné použiť na investície. kapitálové výdavky a technické zhodnot~n; t., 

majetku žiadateľa. Ž.iadater predkladá kalkuláciu výdavkov, ktorá je súčasťou zár 1ln 
organizov·ania aktivačnej činnosti. Kalkuláciu výdavkov je potrebné vypracovať v- su ad t. 
s t)·mto bodom a bodom 14. ako i v súlade so zásadou preukázateľnosti, hospodán ost 
a efektÍ\ nosti vynakladania prostriedko' z' crcjn)·ch zdrojov~ Za oprávnené v)·da\ ky nic jt. 
možn0 po,ažo,at'· 

a) úrok) z dlhov. 
b) 'ratná daň z pridanej hodnot), 
cl 'Na' k: bez priameho 'zľahu k projektu. 
d) v) davky. ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspc,·ku podl'a záko"a n 

.sluL.bach zamestnanosti. 
c ) '~da' k~. ktore sú ' predpisoch ESF U\ edene ako ncoprá" nené, 
ť) 'ydavky. ktoré nic sú , . účtovmct\ e jednoznačne označené ako v )·da,ly suvts•<l e ·· 

realizo, nn) m projektom v súlade s 'nútorn}·m predpisom účtovnej jednotk) k \ e(.kni u 
účtO\ níctva. 

g) vý·davk) na subdodávky. ktoré zvyšujú náklad; na realizáciu aktivačneJ činnost í bc, 
pridania hodnot), 

h) v yda,·k). na ktoré už boli posk)1nuté finančné prostriedk; 7 verejnych zdrojo' 

16. Označtť pnestory združenia (plagátmi. samolepkami). informujúcimi o spolutinanco mu 
z prostriedko\ ESf.. ktoré mestu doručí úrad PSVR. Označenie ponechať po dobu tn mi:! 
akt i' ačnei činnosti. 

1- ľcho' á\ ať tuto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov. ako i všetkých doklado\ t)·kajúcJL 1 sr. 
posk) tnutého príspevku. najmenej l O roko\ od poslednej platb). 

18. ľmoiniť poyeren)·m zamestnancom Ministerstva práce. sociálnych \·ecí a rodiny Sloven'\kt: l 
republik). Cstredia práce. sot:iálnych vecí a rodin). úradu práce. sociálnych \eCÍ a rot. iny 
a ďal ším kontroln)·m orgánom nahliadnuť do svojich účtovných \ ')kazov, bankov)ch V) p so' 
a ďalSích dokladov a umozniť v}' kon kontroly a auditu priebežne počas trvania zá' :it ..:< l\ 
\)pi}\ ajúcich z tejto dohody. a to aj do piatich rokov po ukončení ich trvania. v prq au~· 
ncumo7ncnia 'ýkonu kontroly a auditu vzniká povinnosť vrátiť posk;tnuté finančné prostritJK~ 
' plnej , ·)·ške. 
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Článok V 

Ukončenie dohod} 

Riadne ukončenie tejto dohod) nastane splnením Láväzko,· účastníko' Johod~ a súčasr 
uplynut1m dob). na ktorú bola dohoda uzatvorená. 

Dohodu možno ukončiť na zaklade písomnej dohod) účastníko' dohody, pričom oprá,neJ _ 
poskytnuté a čerpané plnenia za organizovanie akuvačnej činnosti UoZ poskytnuté mestu dv 
dňa účmno~ti ukončenia dohod) zostá\ a jú t~·mto nedotknuté. 

\ · prípade 'á/neho porušenia podmienok tejto dohody mô/e každy z účastmko' odstupiť <' J 
dohod~ Pr~h ne učink) odstúpenia od dohod; z dôvodu vážneho porušema jej podmienok 
nas t:h ·a;ú di1om doručenia písomného oznámenia oprávnenej stran; o odstllpeni od dohoJ 
druhému účastníkovi. 

La ':ížne porušenie podmienok tejto dohody zo strany mesta sa považuje najmä: 

a) porušenie Čl lV bodov l, 2, 3. 7 tejto dohod}. 
b) 'ykoná\ anie aktivačnej činnosti v rotpore so Lámerom organizovania akti\ ačnej činnosti. 
c) ak sa liol nezúčasti'lU.JC(ú) aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, pričom je (st:) 

, ·edení ' e\ idcncii dochádzk;. 
d ) ak mesto používa veci a prostriedky oprá\ nené zakúpené v rámci realizácie aktivačnt 1 

činnosti na iné účel). 
e ) ak sa nc,)konala práca podľa dohod). 
l) porušenie in)·ch povinností ako povmností ustanoven}·ch v písm. a) až e) ak nie je možn~ 

dohodnúť ich plnenie ' dodatočnej lehote, 
g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) a7 e). 
h) porušenie ro7.počtovej disciplín;. 

la \ážne porusenie tejto dohod} zo stran) úradu sa pO\ažuje najmä porušenie ustanovení Čl. Il! 
bodo' l a7 5 tejto dohod~. 

\k dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podľa bodu 3, je mesto povinné vrátiť úradu PSV !\. 
linJnčné prostriedky. ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dm c _1 

odstúpenia na účet č.ú.:7000125825/8180. Mesto sa zaväzuje vrátiť aj príspevok.. alebo jehn 
časť \ prípade platby poskytnutej omylom. 

Odstúpenie od dohody sa net} ka nároku na náhradu škody 'zniknutej porušením dohody. 

Článok VI. 

Všeobecné a lávcrcčné ustanovenia 

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno ,·ykonať písomn}·m dodatkom k dohode. podpi san:;. m 
oboma účastníkmi dohody. na Láklade písomného návrhu jednej zo zmluvných strán. 

Prm nc ';:ľahy vyslO\ ne neupra'vcné touto dohodou sa nadia príslušn)'mi právn} mi predp1sn 
platn~·mi \ SR. ako aj platn}·mi prá\ nymi predpismi Európskych spoločenstie\. ktore ma. 
'dah k záväzkom účastníko\ tejto dohody. 

3. \ rán1ci Laradcnia na aktivačnú činnosf fortnou dobrovorníckej služby UoZ nevstupuje dn 
pracovnoprávneho ,zťahu. L toho dô\'odu sa na jeho Laradenie na 'ýkon " rámci aktivačnei 

činnosti nevzťahujú ustanovenia Lákonníka práce, čo však neznamená, že podmienk·· 
'~koná\ ani a dobro' oľníckej služby pre U o/ budú ,·)nzne odlišné od obvyklých podmieno .. 
pre v~'kon pracovnej činnosti . 

..1 \ ' pnpadc nedodržania záväzku podľa Cl. IV bod 13, mesto znáša následk) prípadn)c 
poistn~ch udalostí. 



5 (·rad P '\ r• r .:., :· r . .lti pnspevok. ak mesto nepredloží doklady' lehote určeneJ \ Čl. l\ 'Od~ 
a doklad: .~::c:e c~rčenej v Čl. TV bod l O. ak sa účastníci dohody nedohodnú inak. 

6. M~::.to _l c ~ ... ~, 1:::~~ - \ prípade neoprávneného použitia alebo zadržania poskytnutého prisr-: .·kt 
zapla~ Ji. ' 3 .:lade so zákonom č. 523/2004 l. z. o rozpočtových pravidlách \·erejneJ s ·,r:h ' 
a o z::!e::e .: joplnení mcktor)·ch Lákono\. penále vo 'ýške O. l % zo sumy, v ktorej do -;lo 1\. 

por~:;er.: .. f::.J1čnej disciplíny. La každ}. aj začat). deň porušenia finančnej disciplíny, do ~h ~b~ 
'dt.:··: _ :::~.lnén~·ch prostriedko\. najviac do\ ýšky tejto sumy 

1 .\ : ... :-·. je po' inné na \"}žiadanie uradu PSv R preukázať dodržia\ anie podmieno!-. teJ l 

~..~'",·- ""-:: un1ožňo\ at" \ý· kon 1) zickej kontrol) a poskytova( tejto kontrole súčinnost'. J 

p~.~ 'ež:ne po celú dobu platnosti tejto dohod) až do dob) piatich rokoY odo dňa vypi< ťn 
;,:'vslcdnej platby. 

S. \le:,to súhlasí so zverejnením údajov vypl)·vajúcich z dohody v rozsahu: názO\. sídlo. raze\ 
projektu. 'ýška nenávratného finančného príspc\"l.,u. 

0. fáto dohoda nadobúda platnosť di'lom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účir nosť 
dňom nasledujúcim po dni jej Z\ ercjnenia. 

l O. V tújomná komunikácia účastníkov dohody súvisiaca s touto dohodou si pre :,\oju závä;;no:,t 
\yžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú účastníci povinní U\ ádzať číslo tejto dohod) Pr~ 

nájomnú písomnú komunikaciu budú účastníci dohody použÍ\ ať poštové adresy u\LJCI :: 

\ tejto dohode. 

ll .\k sa akékol\ ek ustanO\ enie tejto dohod: stane neplatn)•m v dôsledku jeho rozporu s prá\ nynu 
predpismi SR a ES. nespôsobí to neplatnosť celej dohod). Účastníci sa \ takom pri'Jad.: 
La\äzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak. aby zostal zachovan) účel a obsah sledo\'aný touto dohodou. 

l: Ččastmci dohody \ yhlasujú. že obsah dohody Je prejavom ich slobodnej vôle. netLZa\ rl L JU 
' tiesni ani za Z\ lášť nevýhodných podmienok. prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahc1. j ... 
\lastnoručne podpísali. Dohoda je ') hotO\ ené" 5 (piatych ) rovnopisoch, z ktorych úrad P~VR 
obdrži-+ (št: ri) rovnopisy a obec l ljeden) ro,nopis. 

\ '\i tre diía 1 , • DE 7tln 
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Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 
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Mgr. Stanislav !vanička 
, 1 riadi tel' ~ 
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Uradu práce, sociálnych \'eCÍ a rodiny 
Nitra 

Prílohy k dohode: 
č. 1.1 d ' 1.2d E\ idenčny list dochádzky a odpracovan) ch hodin lJoZ vykonávajúcich aktivačnú činno!>ľ 

a organizátorov aktivačnej činnosti 
č. 2d Žiadosť o uhradu platb) 
č . 3d Vykaz k výpočtu v) šk) príspevku na aktivačnú čtnnosť 
t -ld Oznámenie o n~:účast1 UoZ na \ykonávani aktivačnej činnosti 
~ "'u Oznámenie o ukončeni pracovného pomeru organilátora 
l 6d 5pn\va o k van ti fi kovanom pn nose organizovania akt i\ ačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím 

, 


