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ZA'IiSTMNOsi 

1.. SOCI~Lt-.A !lli<LUZIA 

DOHODA 

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 
podľa § 52 zákon<l č. 5/200-t Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákono' ' znení neskorších predpisov 

č. III§ 52/2012/NP V-2 
uLat' orená medzi 

('radom práce, sociáln} ch vecí a rodin~ Nitra 
-\dresa. Štefánikova 88, 949 Ol Nitra 
\ zastúpeni riaditeľom: Mgr. Stanislavom lvaničkom 
IČO · 37961217 
Bankové spojenie: 
č učru. 

DIČ: 
(ďalej len .. úrad .. ) 

\I EST O: 
-\drt:sa: 
/.astúpená primátorom mesta · 
I Č' O· 
Bank o ' é spojenie: 
l. účtu. 

Dl Č 

Štátna pokladnica 
7000125825/8180 
2021780794 

\iesto Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce, ul. l.mája 2011, 953 Ol 
Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
308676 
VÚB, a.s. 
33-'22162/0200 
2021058787 

t ďalej len" mesto" a spolu s úradom ďalej len "účastníci dohody") 

Článok l 
Predmet dohody 

i . Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizác.e 
akti\ačnej čmnosti formou menších obecn)·ch služieb pre obec podľa§ 52 zákona č. 5, 2Q( -1 

L z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Lnení neskorš1 L11 
predpiso\ (ďalej len .,zákon o službách zamestnanosti'·) 
\' zmysle 
Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os č l - Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov \ oblasti podpory zamestnanosti a nešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 
"\áLO\" projektu - Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 
Kód projektu - ?.711 O 130003 

Článok II 
Účel dohody 

1. l• čclom dohody je poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecn: ._h 
sl užieb pre mesto. 



' Mesto bene na vedomie. že finančný príspevok, a to aJ každá jeho časť. je vereJnyn' 
prostriedkom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a) zákona č . 523/200~ 
Z.7 o ro7počtov)'ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákono' 
-:\enávratn~ tinančný príspc,ok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspe'vk .l 
z I:.urópskeho sociálneho fondu (ESF) ' pomere 15% : 85%. Na použitie t)'chto prostriedko'. 
kontrolu pou2itia t),chto prostriedko' a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuj.: 

rôim upraven) v osobitn)'ch predpisoch (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará' am a •, 
/mene a doplnení mektorých zákono' v znení neskorších predpisov. zákon NR SR č. 502/20U l 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákono\. zakon l. 
523ť2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoryc 1 

zak.ono' ). Mesto 5Účasne berie na vedomie. že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťoc~ 
systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako prijímateľ pomoc 1 

dodržiavať pravidlá oprávnenosti výdavkov. 

~ \1esto si je vedon1é. že La závažné porušenie tejto dohody sa bude považovaf aJ porušen12 
finančnej disciplíny podl'a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejneJ 
s pra\) a o zmene a doplnení niektorých zákonov " znení neskorších prepisov. 

Článok III 

Práva a povinnosti úradu 

l ' rad sa Laväzuje: 

' ' 

5 

Poskytu\ ať mestu písomne alebo elektronicky raz za mesiac, najneskôr do 20. diia 
nasledujuccho kalendárneho mesiaca. na účely organizovania menších obecných služieb úda'e 
o uchádzačoch o zamestnani e (ďalej len ,.UoZ" ). ktorí majú v meste trvalý pobyt a ktorí su 
dlhodobo evido,aní UoZ \zmysle § 8 ods. l písm. c) zákona o službách zamestnanos i 
a zároveň sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod l a 
~ 52 ods. l a ods. 5 písm. c) zákona o službách zamestnanosti. 

Zabapečll' \')·ber vhodn)·ch UoL. ktorí majú trvalý pobyt v meste. resp. prechodn) pob t 

v meste. ktorá organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecnych služieb 
' 1mysle tejto dohody. 

Poskytnúť mestu príspevok podľa § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti na úhracu 
časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre mesto najviac ' o 
'~·ške 1.519,80 EUR a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. kto ~ 
organizuje menšie obecné služby. ak má takého zamestnanca. najviac vo výške 1.193,40 EL it 
spolu najviac vo výške 2.713,20 EUR 
slovom: dvatisícsedcmstotrinásť eur, dvadsať eurocentov. 

Pri stano' ení celko,·ej v}·šky príspevku podľa bodu 3 zohľadniť dohodnut} týždenný rozs,.h 
'ykonávania menších obecn)'ch služieb (ak bude menej ako 20 hodín, do celkovej 'ýš~: 
príspevku sa Lapočítava len pomerná časť príspevku), termín začatia vykonávania menšll 
obecných služieb, dohodnutý počet U oZ uvedený v čl. IV bod 2. ako aj celkový počet Lo/. 
kto rí vykonávajú, resp. vykonávali menšie obecné služby v obci a taktiež sk."Utočnosť, či bu ...: 
UoZ zaradený na aktivačnú činnosť počas prvých najviac šiestich kalendárnych mesiacov. resp 
opakovane počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Po zohľadnení týchto skutočností 

poskytnúť obci mesačne príspevok za l UoZ vykonávajúceho menšie obecné služby ' 
štruktúre: príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecn)\.[· 
služieb pre mesto najviac vo výške@ EUR a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce 
zamestnanca. ktorý organizuje menšie obecné služby, najviac vo výške 11,70 EUR, sp •. II L 
mesačne za l UoZ najviac vo výške 26,60 EUR. 

Posk~ tnúť mestu príspevok v plnej v~·ške podľa bodu 4 tohto článku v prípade. že tern1 n 

·--



zacatia akti\ ačnej čmnosti UoZ je od l. dňa do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Posk)1núľ 
mestu príspe\'ok v polovičnej ' )·škc zo stanovenej plnej výšk) v prípade. že termín zač, tia 
akti' ačnej činnosti U oZ je od 16. dňa do konca kalendárneho mesiaca. 

6 Posk~1nuť mestu príspevok v plnej výške podl'a bodu 4 tohto článku ak UoZ odpracuje poč<.s 
kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného Č 2-ill. 
Poskytnúť mestu príspevok v polov ičnej výške podl'a bodu 4 tohto článku. ak UoZ odpracJ e 
počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného čr.~ L 

resp. menej ako dvojnásobok týždenného pracovného času. 

7 Posk~ tmiť mestu mesačne prispe\ ok za LoZ. ktorí vykonávali aktivačnú činnosť v pnslušn )111 

kalendárnom mesiaci. 'o \'ýške zodpovedajúcej skutočnostiam podl'a bodu -+. 5. 6 a skutocnc 
'~ nalozen~ m a preukázanym '~·davkom. 

g, PoukazO\ ať mestu počas dob) organizo\ ani a aktivačnej činnosti mesačne príspeYok na th ·et. 
najneskôr do 30 kalendarnych dní odo dňa predloženia všetkých dohodnut)·ch doklad )\ 
\'prípade. ak úrad zistí v predložcnych dokladoch nezrovnalosti. alebo má opodstatJh né 
pochybnosti o pra' osti alebo správnosti predložených dokladov. lehota na vyplatenie 
finančneho príspe\ku podl'a predchádzajúcej vet; neplynie. a to až do skončenia kontru!) 
sprá\ nosti a pra' o st i predložených doklado\. alebo do odstránenia zistených nezromalostí. 

9 Vyplatit' poslednú splátku z cclko\'ého dohodnutého príspevku po kompletnom pred l ožer 1 a 
-;kontrolo' ani dohodnut)ch doklado\· a po predložení Správy o kvantifikovanom prín .se 
organizovania aktivačnej činnosti oproti sta\ll pred jej začatím. v súlade so /ámcrJm 
MganiZO\ ania aktivačnej činnosti a' súlade s bodom 8. 

1 O \'rátit mestu originál dokladO\ predložen)1ch podľa Čl. IV. bodu l O tejto dohody do 
30 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. ak sa nedohodnú inak. 

l 1. Doručiť mestu materiál; zabezpečujucc public1tu spolutinancovania poskytnut)·ch pnspe' 1,1\ 

z prostriedko' ESF. 

Článok IV 

Prá\ a a povinnosti mesta 

\1c)lt0 sa za,äzuje: 

Labezpečiť aktivačnú činnosľ formou menších obecných slu7icb pre mesto tak, aby pn ce 
'ykoná' ané U oZ boli určené na zlepšenie ekonomických. sociálnych, kulturnych podmier ) 1\. 

t\ orbu. ochranu. udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľo\ obce. starostil\ sľ 
o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva. podporu vzdelávania. rozvoj a po:,kyto\ar w 
sot:1.1lnych služieb a ďalších činnosti obec ,. soc1álnej oblasti. rozvoj a ochranu duchO\ n '~h 
a kultúrn) ch hodnôt. doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komun1•!1cj 
l: innost1. 

/ubezpečiť po dobu od 01.09.2012 do 28.02.2013 \'ykonávanie aktivačnej činnosti maximd ne 
pre 17 LoZ\ štruktúre: 

Druhv~konávaných 

prác podľa § 52 ods. 2 
Zll kona 
tvorba a ochrana. 
udržiavanie 
a zlepšovanie životného 
prostredia mesta 
pomoc pri komunitnej 
činnosti 

Počet UoZ 

17 

KZAM 

9613001 

Termín vyko návania 
od/do 

01 09.2012-28.02.2013 

Rozsah 
(týždenný· ron rh 

hodí'!) 

10 

3 Zabelpťčlľ dodržia\ ame denného rOJ\ rh u začiatku a konca , ·ykonhania aktivačne_~ č ir 1 ~1:-> t i 

.... 
·' 



CoL ,. štruktúre : 

deň Pondelok Utorok Streda štvrtok Piatok 

ukazo,atel od- do od - do od- do od- do od- do od- do od- do od- do od- do od oo 

časo\ é rozpätie 800- 7,00- 8,00- 7.00- 8,00- 7,00- 8,00- 7 OO- 7 OO- 7 ,.o. 
(\ hodinách) 10 30 12 oo 10,30 12.00 10,30 12,00 10,30 12,00 12,00 9 lC 
počet 

zaraden) ch 
tJ oZ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

časové ro z pä tie 7,00- 8,00- 7,00- 8,00- 7,00- 8,00- 7,00- 8,00- 8,00-
(\ hodinách) 9,00 10.00 9,00 10.00 9,00 10_.00 9,00 10,00 10,00 
počet 

zaraden~ ch 
LoZ 2 1 2 1 2 2 

časo\ é rozpätie 8,00- 7,30- 8,00- 7 30- 7,00-
(\ hodinách) 13,00 12.30 13,00 12,30 12,00 
počet 
zaraden~ ch 
U oZ 2 2 2 

-L Koordino,·aľ aktivačnú činnosť UoZ prostredníctvom vlastného zamestnanca a O 
zamestnancov prijat)·ch na tento účel do pracovného pomeru z radov UoZ, ktorí ''udL 
organizovať aktivačnú činnosť UoZ ' rozsahu 25 hodín týždenne na jedného zamestnanc.: .. !\~ 
nastane skutočnosť, ktorá má za nasledok ukončenie pracovného pomeru organizátora, je n-:s' :
poqnné \ spolupráci s úradom do 15 kalendárnych dní od skončenia pracovného po11en 
určiť iného zamestnanca. ktorý bude aktivačnú činnosť UoZ organizovať. Ak mesto neur2 
(ne;amesmá) organizátora. je za organizovanie aktivačnej činnosti zodpovedný štatutárr.~ 

zástupca obce. 

5. \' pnpade prijatia do zamestnania organizátora( ov) z radov UoZ, doručiť úradu hodnover 1ú1: 
kóptu(e) pracovnej()rch) zmluvy(zmlúv), pracovnej (ných) náplne(í). platového (ých) dv"re .. 
(O\). kópie prihlášok do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne najneskôr d,) 1: 
kalendárnych dní od uzavretia pracovného pomeru. 

6. V prípade poverenia ,·lastného zamestnanca(ov) organiLovaním aktivačnej činnosti UoZ. ;ash.t 
úradu za tohto(t)'chto) zamestnanca(ov) hodnoverné kópie pracovných zmlúv a dohôd o zme~;,, 
pracovných podmienok k pracovnej zmluve, pracovnej (ných) náplne(í), platového ~T 1 

dekrétu (ov). kópie prihlášok do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne najneskôr ~.-o Fi 
kalendárnych dní odo dňa začatia organizovama aktivačnej činnosti UoZ. 

l. \'i~sf dennú ~,·idcnci u docl1ádzky U oZ.. ktorí sa zúčasu1ujú na akti\'ačnej ČP1110' t 
a orgamza toro\ aktl\ačnej činnosti, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým pot,rdzujú účc..sľ .1.1 

V) koná\ aní akt i' ačnej činnosti, resp. na jej organizovaní. Mesto uvedenú evidenciu uschcn a' :1 

a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe vyzvania a v zmysle podmietwl 
stanoven)rch v tejto dohode. 

8. Predkladať na základe dennej evidencie dochádzky UoZ a organizátora( ov) \ troc: 
,.) hotoveniach na úrad mesačne. najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí príslt. .lti' 

mesiaca, E'·idenčn;í list dochád::ky a odpracovaných hodín UoZ vykonávajúcich aku ·m~1 , 
6nnusľ a orguni::átorov aktivaó1ej činnosti (Prílohy č.l.ld a 1.2d k tejto dohode). 

9 Dohodnut)· rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti pod l' a predloženého denného rOL\ r 
začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ. je pre mesto záväzn)· s výnimk ')u : , 
PO' innosť U oZ odpracovať dohodnutý počet hodín pripadne na deň pracovného pni-. oj 
V prípade, ak na základe predloženého denného rozvrhu má mesto záujem v odôvodnen~·( 

prípadoch organizovať aktivačné práce inak, napr. počas dní pracovného pokoja alebo ·ľ11. 
resp. 'o večern}ch hodinách alebo nočných hodinách. túto skutočnosť oznámi obec úradu . l. ra. 
o Ll\ edenej skutočnosti upovedomí U oZ. UoZ mô/.e vykonávať aktivačnú činnost ._ 



večern) ch a nočných hodinách. resp. \- dňoch pracovného pokoja a varna s tym. že v tak)·d io 
prípadoch úrad požaduje suhlas UoL a uvedená skutočnosť sa zapracuje do dohody s lJol. 

l O Predkladať úradu najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 1(' 

skončení kalendámel~o mestaca ' ktorom jej v)rdavky 'znikli ' 2 vyhoto' en i ach Žwdr I 

o uhrculu plurby (Pnloha č. 2d k tejto dohode) a súčasne s t)·m 

a) podporne dokumenty - l original a 2 kapie dokladov o použitých finančnych prostnedkn 1· 
(ťaktur) a doklad) o zaplatení úrazo\ ého poistenia. nákupe osobn) ch ochrann) 11 

praco' n)·ch prostriedkov. pracovného náradia a ďalších súvisiacich oprávnen: h 
')·da\ koch). l originál a 2 kópie v)·pisu bankového účtu príjemcu alebo 1 onginál a 2 kor ,e 
pon rdema banky o uskutočnení pnslušneJ platby. v prípade platby v hotovosti v)'da' ko ) 
a príjmo'} pokladničný doklad a doklad L regtstračnej pokladne, doklad preukaLujúci. .e 
,~·da,k:;. sú riadne evido,ané v účto\nÍctve prijímatel'a 'súlade s platnými záyäzmt ·'I 
predpismi. 

bl ~ \)hotovenia [\tdenčn) list dochádzky a odpracovaných hodín CoZ V)kon:í,ajúct '1 

aktivačnú činnosť a orgamzátorov aktivačnej činnosti (Príloha č. 1.1 d a 1.2d tejto dohod:). 
potHden)· podpisom štatutárneho zástupcu obce. 

c) 3 'J'hoTO\'ema Výka= k lypoc}!u príspevku na aktivačnú činnosť =a mesiac (P ríloha č. · d 
k tejto dohode). 

d) ,.~platnú pásku alebo in) doklad. na základe ktorého je možná identifikácia vyplatc1 ~.i 
mzdy. kópie zamestnávate rom pot' rden)'ch mesačných vý·kazov do sociálneJ po 1st O\ ~ 
a mesačn)·ch ')·kaZO\ do zdra\ otnej poisfovne za zamestnávatel'a, /včetne pn lo lu. l 
originál a 2 kópie v)pisu bankového účtu príjemcu alebo 1 originál a 2 kópie potvrden J 

bank:;. o uskutočnem príslušnej platby. 

Poslednú Žiadosr' o úhradu platby, dohodnuté doklady a správu o kvantifikovano 11 

prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím, ktorrí tvc ,· 
Prílohu č. 6d tejto dohody, v súlade r;o Zámerom organizovania aktivačnej c."tinno ti 
predložiť najneskôr do 30.04.2013 . 

l l Omámiť úradu nedodr=.ame ro=sahu hodín. nezíc.rclSI' neskončeme alebo odmienn <: 

\")1\.ona\·wúu aklirac..~ne; ó1mosli CoZ bezodkladne. najneskôr do 3 pracovných dní od vzm~ u 
jednej 7 U\ cden~·ch skutočnosti. (Príloha č. 4d k tejto dohode). Oznámiť úradu najneskôr do 5 
kalendárnych dní každú :::menu alebo ukončeme pracovného pomeru organi:átora (Príloha .:. 
5d k teJto dohode). 

l : . V prípade predčasného ukončenia '') konávanía aktivačnej činnosti U oZ sa takéto U\ orne' :~ 

mtesto na aktÍ\ ačnú činnosť nepreobsadzuje tn}'m U oZ. V prípade dočasnej práccneschopno 
L ol zaradenc!ho na ak Ll\ ačnú čmnosť nemôže mesto prijať na vykonávame aktl\·ačnej činno~ .i 
tnt.:ho L1o7. UoL po ukončení dočasnej praco,nej neschopnosti. ktorá tná menej ako !•} 
kalendárnych dní . môže vo 'ykonávam aktivačnej činnosti pokračovať \ zmysle platn.:_i 
dohody s úradom. pričom doba v) konávania akti\ačnej činnostt sa mu o dobu dočasneJ P · 
nepredlžuje V prípade, že pracovná neschopnosť UoZ trvá viac ako 30 kalendárnych dní 
urad dohodu s UoZ V}povie. Vykonávanie aktivacnej činnosti UoZ sa konč1 uplynutt n 
dohodnutej doby. ak dočasná pracovná neschopnosť tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohod11 u á 
doba vykonávania aktiv-ačnej činnosti. Ako ospravedlnenú neúčasť U oZ na vykoná\ <1 1Í 

akti,·ačnej činnosti úrad akceptuje práceneschopnosť alebo ošetrovanie člena rodín) na zá!da( e 
pí5omn~ho pot' rdenia ošetrujúceho lekara a odô\odnenú a neodkladnú návštevu lekúr1. 
ptsomne pot\Tdenú ošetrujúcim lekárom. 

l 1 Pouči( ľoL zaraden)·ch do aktivačnej činnosti o po' innosti dodržiavať predpisy na zaisten c 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre mesto spo u 
s podpísan)·m prehlásením lJoL o poučení najneskôr \ deň nástupu na vvkonávanie aktivačr 1 

činnosti. Zabezpečit' úrazové poistenie U oZ zaraden\·ch na aktivaČnú činnost' odo dv ·t 
místupu ĽoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti a p.redložit' kópiu zmluvy o úrazovom 
poistení úradu. 

:; 



l-l . Pouzil finančn; pnspcvok poskytovan)· uradom podľa Čl. III bod 3 teJtO dohod). len' roz:-.. ,1,1 

d štruktúre. kwrá súVISI s organizovaním a priamym vykonávaním aktivačneJ činnost i t 1L. 

Príspevok Je možné použiť na úhradu oprávnených nákladov v zmysle § 52 ods. 7 zá"Pna 
o službách zamestnanosti V súlade s prav idlarn1 pre oprá\ncnosľ 'JÍda' ,o, 
spolufinanco,anych z ESF Sl je obec vedomá osobitne týchto skutočností. t)kajúc1ch ss 
o prá' nenosti v; da' kov 

\·~da\ k~ je možné po' ažovať .lil o prá\ nené al~ 
';nikli v oprávnenom období. teda ' rámci p1somne dohodnutého obdobw. realiz.:' .::1c 
ak ti' ačnej č1nnosti. pričom za pn) deli realizácie sa považuje dátum učinnosti tejto doht)d). 
sú primerané, t.j. zodpovcdajt:1 cenam bežným (obvyklým) na trhu v čase ich' ;niku 
na,zájom sa neprekr)·vajú 
sú podložené účto\n)mi dokladmi v zmysle zákona 431 '2002 Z. z. o účto,níctn! ,. znem 
neskorších predpiSO\, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve obce v súlade s platnými 
všeobecne záväznými prá\nymi predpismi. 
splňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cieľov zámeru 
aktiV'ačnej činnosti). efekt!\ nosti (maximalizácia pomeru medzi vstupo.n 
a' )·stupom), účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivačnej činnosti a priama väzba na 
ňu). 

boli vynaložené v sú lade s platnými právnymi predpismi SR a ES. 

15 Prispe' ok nie je m_?žné použiť na inV'esticie. kapitálové 'ýdavky a technické zhodnotlntc 
majetku žiadateľa. Ziadateľ použije príspe\'Ok v súlade s bodom 14 a t)'mto bodom (l:-. a 
kalkuhi<.:iou náklado', ktorá Je súčasťou Zámeru organi::omnia aktiPačnej annosti a v sú lide 
-.,o tásadou preukázatel"nosti. hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostried .ov 
z\ erejnych zdrojov. Za oprávnené v)·davky nie je možné považovať: 

a) urok~ z dlho'. 

b) 'ratná dan z pridanej hodnot;. 

c) nákup nábytku. v yba,enia. dopravn)·ch prostncdkO\. infraštruktúr}. nchnuterností 
a pozemkov (z prostnedkov !-.SF je možne financovať také V] ba' eme/zariadenie. kto·~ '3 

báne účtuje pri jeho obstaraní do výdavko" priamo do spotreby). 

d) \)'da' k} bez priameho vzťahu k projektu. 

e) 'ydavk). ktoré nic sú ' súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podl"a zákonn o 
službach zamestnanosti. 

f) "~·davk;. ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené. 

g) ')•dav k;, ktoré nie su v účtO\ níctve jednoznačne označené ako výda\ k; súvisiav::: s 
realizo\aným projektom ' súlade s vnutorn)m predpisom účtovnej jednotk] k v de. mu 
učto\ níctva. 

h) 'yda' ") na subdodá' ky. ktore Z\yšuju náklady na realizáciu akti' aéneJ éinnosll "e' 
pridania hodnot;, 

i) ')·dav k:. na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z vcrcjn)·ch zdrojO\ . 

16. Označtľ pnestory mesta (plagátmi. samo lepkami). informujúcimi o spolufinancovaní aktn aL,1CJ 
t:innosti z prostriedkov ESF. ktoré obci doručí úrad. Označenie ponechať po dobu tn ~ ni:.1 
akti' ačnej činnosti. 

l 7 L cho' áv ať túto dohodu. vrátane jej prí loh a dodatkov , ako i všetkých dokladov týkajúcic!- '>::! 

poskytnutého prispe' ku najmenej l O rokov od poslednej platby. 

18. Umožniť povcren)·m zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slo\'en~ kej 
republik;. Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. úradu práce, sociálnych \'eCÍ a rocm~ 
a ďalším kontroln}·m orgánom nahliadnuť do svojich účtovn)'ch v)kazov, bankových 'ÝPiSO\ 
a ďalsích dokladov a umožniť výkon kontroly a auditu priebežne počas trvania závii7 ·m 
'ypl) \ ajúcich z tejto dohod;. a to aj do piatich rokov po ukončení ich tn·ama. V prí_' .1C1~ 



neumožncma výkonu kontrol)' a auditu vzniká povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedk: 
v plnej \·ýške. 

Článok V 
Ukončenie dohody 

R1adne ukončenie tejto dohod) nastane splnením záväzko\ účastníkov dohod) a súč<b l l' 

uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená. 

' Dohodu možno ukončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pričom oprávne·1e 
poskytnuté a čerpané plnenia za organizovanie aktivačnej činnosti UoZ poskytnuté mestu Jn 
dúa účinnosti ukončenia dohody LOstávajú t}·mto nedotknuté. 

3 V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z účastníkov odstúpiť 1J 
dohod) Prá\ ne účinky odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho pomšenia jej podmien )k 
nastá\·ajú dňom doručenia písomného oznamenia oprávnenej strany o odstupení od doho j) 
druhému účastníkovi. 

-+. Za vážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany mesta sa považuje najmä: 

a) porušenie Čl. IV bodov l, 2, 3 a 7 tejto dohody, 
b) \ yl-.onávanie aktivačnej činnosti v rozpore so Zámerom organizovania aktivačnej činnosti. 
c) ak sa U oZ nezúčastiíuje(ú) aktivačnej činnosti. pričom sú vedení v evidencii dochádzk). 
d) ah. mesto používa veci a prostriedk) oprávnene zakúpené v rámci realizácie ak.tivač H.:J 

činnosti na iné účely. 
e) ak sa nev: konala práca podľa dohody, 
n porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je mol né 

dohodnuť ich plneme v dodatočnej lehote, 
gl opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanoven)1ch v písm. a) až e). 
h) porušenie rozpočtovej disciplíny. 

5 Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovem čl. III 
bodo\ 3 až 8 tejto dohody. 

6 Ak dôJde k odstúpeniu od tejto dohody podl'a bodu 3, je obec povinná vrátiť úradu finanLné 
prostriedky. ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dní od odstúpenia na 
účet č.ú.: 7000125825/8180. Mesto sa zaväzuje vrátiť aj príspevok, alebo Jeho časť v príp< de 
platby poskytnutej omylom. 

7. Odstúpeme od dohody sa net)' ka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením dohody. 

Článok Vl. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať písomným dodatkom k dohode. poclpísar ím 
oboma účastníkmi dohody. na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných strán. 

2. PráYne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi predpi -;mi 
platn)'mi v SR. ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev. ktoré 1rajú 
'z ťah k záväzkom účastníkov tejto dohody. 

3. V rán1ci zaradenia na aktivačnú činnosf formou U oZ nevstupuje do pracovnoprávneho vzťé hu. 
Z toho dôvodu sa na jeho zaradenie na výkon v rámci aktivačnej činnosti nev?ťal UJÚ 
ustanovenia Zákonníka práce. čo však neznamená, že podmienky vykoná\ ani a men· t( i1 
obecných služieb pre U oZ budú výrazne odlišné od obvykl)'ch podmienok pre \ )·kon praco' '1t;i 

činnosti . 

-, 



-+ V prip.1de nedodržania záväzku podľa Čl. IV bod 13. obec znáša následky pnpadn~ch pOiS' n~c: 
udalostí. 

... Úrad ne\~ platí pnspevok. ak obec nepredloží doklady ' lehote určenej v Čl. IY bod 8 a do1· aJ, 
' lehote určenej ' Čl. IV bod l O. ak sa učastníci dohod; nedohodnú inak. 

l) \ksro je po' inné. ' prípade neoprá\ nenéh0 pouiitia posk;1nutého príspevku zaplatiť. ' :. l !aL · 
:.o 1.1konom č. 523 2004 L z. o rozpočto\ ych pra\ 1dlách verejnej správy a o zmene a doplm:r 
ml!ktorych zákonO\. penále \O v~ške 0.1 °'o zo sum;.' ktorej došlo k porušeniu finar.::n~.. 
disciphny. za každ~·. UJ začat~·. deň porušema finančnej disc1plin)'. do dob} uátcnia fínanč,,,ch 
prostriedko'. najviac do ,·yšk~ tejto sum) 

7 \lesto je po' inné na vyžiadanie úradu preukázať dodržia,anie podmienok tejto dol ' L~ 
umožňo' ať 'ýkon fyzickej kontroly a poskytovať tejto kontrole súčmnosť. a to pne bežne Jd 

celú dobu platnosti tejto dohody až do doby piatich rokov odo dňa vyplatema posledneJ plat r • 

S. Mesto suhlas1 so Z\erejnenun udaja\ 'yply,·ajúcich z dohod; v rozsahu: názo\. sídlo. ná tO\ 

projťktu. 'Yška nenávratného tinančného prispe' ku. 

9. \záJomná komunikácia učastníko' dohody SÚ\ isiaca s touto dohodou si pre svoju záväzn 'sť 
')žad uje písomnú formu. ' rámci ktorej sú účastníci povinní uvádzať číslo tejto dohod). )··e 
vzájomnú písomnú komunikáciu budú účastníci dohody použhať poštové adresy uved ne: 
' tejto dohode. 

l O . . \k sa akékoh ek ustano\ enie tejto dohod) stane neplatn}·m v dôsledku jeho rozporu s právn~ mi 
predpi::.m1 SR a ES. nespôsobí to neplatnosť celej dohod;. Učastníci sa v takom príp<.de 
za\ äzu.1u bezodkladne vzájomnym rokovan1m nahradiť neplatne ustano,·eme nov)·m platnym 
ustanowmm tak.. ab; zostal zachovan)· účel a obsah sledovan) touto dohodou. 

ll . L\::astmc1 dohod; vy hlasujú. že obsah dohod) je preja,·om ich slobodnej \ 'Ô ie. neuzavre _ ·,1 
\ tiesni ani za zvlášť nevýhodn)·ch podmienok. prečítali si ju a na znak súhlasu s JCJ obsahon u 
'lastnoručne podpísali. Dohoda Je \) hotovené ' 5 (piatich) rovnopisoch. z ktor)·ch úrad obJ1.%1 
.f (styri) ro' no pi s~ a mesto l U eden) ro\ nopis. 

12 Täto dohoda nadobúda platnosť dňom Jej podpísania oboma učastníkmi dohody a účinno 
di1om nasledujúcim po dni jej Z\·erejnenia. 

·-~ 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

Príloh~ k dohode: 

--
Mgr. Stanisla\ lvanička 

riaditel' 
L radu práce. sociálnych 'ecí a rodiny 
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~ 1.1 d 1.2d E\ idenčn) list dochádzk} a odpracovan)·ch hodín U oZ v)koná"ajúclch aktivačnu činnosť 
• a organizátorov aktivačnej činnosti 

t 2d Ziadosť o úhradu platb) 
::.3d \'~1-.az k v~ počtu vyšk) príspevku na akti,ačnú činnosť 
č. 4d Oznámenie o neúčasť LoZ na 'Ykoná,·ani akt ivačneJ čmnosti 
..:: .:'d Oznúmcnie o ukončeni praco' né ho pomeru organÍliÍtllra 
~. ód Sprú\a O kvantilikovanom prínose organizovania aktivačneJ čmnosu oproti stavu pred Jej začatím 


