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DOHODA

c. 08 /§ 52a/2013/ NP VAOTP SR-2

na vykonávanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'níckej služby a o podmienkach
poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'níckej

služby právnickej alebo fyzickej osobe

uzatvorená podla ustanovenia § 52a zákona c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "dohoda").

Úcastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Sídlo Štefánikova 88, 949 01 Nitra
Zastúpený(á) riaditelom(kou) Mgr. Stanislavom Ivanickom
ICO 37961 217

bankové spojenie Štátna pokladnica C. úctu 7000125825/8180
(dalej len "úrad")

a

Mesto Zlaté Moravce

Sídlo Ul. 1. Mája c. 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ing. Petrom Lednárom, CSc.
ICO 00308676

bankové spojenie VÚB, a.s. C. úctu 33422162/0200
(dalej len" mesto")

uzatvárajú

túto dohodu.

Clánok I.

Predmet dohody

l. Predmetom dohody je úprava práv a povinností úcastníkov dohody pri zabezpecení
realizácie aktivacnej cinnosti formou dobrovolníckej služby (dalej len "dobrovolnícka
služba) podla § 52a zákona C. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o službách
zamestnanosti")

V zmysle:
Operacného programu zamestnanost a sociálna inklúzia
Prioritná os C. l - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie C. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Národného projektu NP VAOTP SR-2 "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci
SR bez BSK-2", Kód projektu (ITMS): 27110130031
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Clánok II.

Úcel dohody

1. Úcelom dohody je poskytovanie príspevku na dobrovolnícku službu.

2. PO/FO berie na vedomie, že financný príspevok, a to aj každá jeho cast, je verejným
prostriedkom Slovenskej republiky podla osobitného predpisu § 2 písm. a) zákona
c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o rozpoctových
pravidlách verejnej správy"). Financný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho
rozpoctu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere 15 % : 85 %.
Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich
neoprávneného použitia sa vztahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon
c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon c. 50212001 Z. z. o financnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
o rozpoctových pravidlách verejnej správy). PO/FO súcasne berie na vedomie, že
podpisom tejto dohody sa stáva súcastou systému financného riadenia štrukturálnych
fondov a zaväzuje sa ako prijímatel pomoci dodržiavat pravidlá oprávnenosti výdavkov.

3. PO/FO si je vedomá, že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovat aj
porušenie financnej disciplíny podla § 31 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových
pravidlách.

Clánok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje:

l. Poskytovat PO/FO príspevok podla § 52a ods. 4, 5, 6, a 8 zákona o službách
zamestnanosti na úhradu casti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie
dobrovol'níckej služby a prevádzku dobrovolníckej služby, úrazové poistenie UoZ
vykonávajúcich dobrovolnícku službu, úhradu casti nákladov na osobné ochranné
pracovné prostriedky, na pracovné náradie a casti dalších nákladov, ktoré súvisia
s vykonávaním dobrovolníckej služby a na úhradu casti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje vykonávanie dobrovolníckej služby (dalej len "organizátor").

najviac v celkovej výške 636,00 €, slovom: šeststotridsatšest EUR.

2. Pri stanovení celkovej výšky príspevku podla bodu l. tohto clánku zohladnit termín
zacatia vykonávania dobrovolníckej služby, dohodnutý pocet UoZ uvedený v cl. V bod 2,
ako aj celkový pocet UoZ, ktorí vykonávajú, resp. vykonávali dobrovolnícku službu. Po
zohladnení týchto skutocností poskytnút PO/FO mesacne príspevok za 1 VoZ
vykonávajúceho dobrovol'nícku službu v štruktúre:

- príspevok na úhradu casti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním a prevádzkou
dobrovolníckej služby najviac vo výške 26,50 E,

- príspevok na úhradu casti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje
dobrovolnícku službu, najviac vo výške O E.

Spolu mesacne za 1 VoZ najviac vo výške 26,50 E.

Dohoda c. 08/§ 52a/20 13INP VAOTP SR-2 2
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3. Poskytovat PO/FO príspevok na jedného UoZ v plnej výške, ak termín zacatia
dobrovolníckej služby UoZ je od 1. dna do 15. dna v kalendárnom mesiaci. Poskytnút
PO/FO príspevok na jedného UoZ v polovicnej výške, ak termín zacatia dobrovol'níckej
služby UoZ je od 16. dna do konca kalendárneho mesiaca.

4. Poskytovat PO/FO príspevok na jedného UoZ v plnej výške ak UoZ odpracuje pocas
kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného casu.
Poskytnút PO/FO príspevok na jedného UoZ v polovicnej výške, ak UoZ odpracuje pocas
kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného casu
resp. menej ako dvojnásobok týždenného pracovného casu. Dobrovolnícku službu
vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac pocas šiestich
kalendárnych mesiacov.

5. Poskytovat PO/FO mesacne príspevok vo výške zodpovedajúcej poctu UoZ, ktorí
vykonávali dobrovol'nícku službu v príslušnom kalendárnom mesiaci, vo výške
zodpovedajúcej skutocnostiam podla bodu 2, 3 a skutocne vynaloženým a preukázaným
výdavkom.

6. Poukazovat PO/FO pocas doby organizovania vykonávania dobrovolníckej služby
mesacne príspevok na úcet, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna predloženia
všetkých dohodnutých dokladov. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti
predložených dokladov, lehota na vyplatenie príspevku podla predchádzajúcej vety
neplynie, a to až do skoncenia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí.

7. Vyplatit poslednú splátku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom predložení
a skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predložení Správy o kvantifikovanom prínose
organizovania vykonávania aktivacne} cinnosti formou dobrovolnícke} služby oproti stavu
pred}e} zacatím (príloha c. 17) a v súlade so Zámerom organizovania vykonávania
aktivacne} cinnosti formou dobrovolnícke} služby a v súlade s bodom 5.

8. Vrátit PO/FO originál dokladov predložených podla cl. IV. bod 8. a 10. tejto dohody do
60 kalendárnych dní odo dna ich predloženia.

9. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávat
hospodárnost, efektívnost a úcinnost ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona
o rozpoctových pravidlách verejnej správy.

10. Dorucit PO/FO materiály zabezpecujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých
príspevkov z prostriedkov ESF.

Dohoda c. 08/§ 52a/20 13INP VAOTP SR-2
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Clánok IV.

Práva a povinnosti PO/FO

PO/FO sa zaväzuje:

l. Zabezpecit dobrovolnícku službu v súlade s cielom, ktorým je získanie praktických
skúsenosti UoZ pre trh práce tak, aby pocas vykonávania dobrovolníckej služby UOZ
poskytoval pomoc v niektorej z nižšie uvedených oblastí:

pri starostlivosti o nezamestnané osoby, obcanov so zdravotným postihnutím,
imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odnatia slobody, drogovo a inak závislé
osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivost iných osôb, rodinu
alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a dalších služieb v oblasti
sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane,
udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu
a zachovanie kultúrneho dedicstva, pri uskutocnovaní kultúrnych alebo zbierkových
charitatívnych akcií pre osoby podla tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebitela
a v oblasti styku s verejnostou,
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci
a v civilnej ochrane.

, 2. Zabezpecit po dobu od 01.10.2013 do 31.03.2014 vykonávanie dobrovolníckej služby
pre 4 VoZ v štruktúre:

I Druh vykonávanej ~ ----r ------1--;~h - ---,

IIdobrovorníckej služby I Pocet UoZ I ISeO-OS Termín vykonávania od/do I ( . -d .ozsa h h d' ) I

bl (" dr b d I tyz enny rozvr o 111v o as I po a o u

~omocné -tt l' k' , 5322001 01.10.2013/31.03.2014 20 Jopa rova e 5 e prace

3. Zabezpecit dodržiavanie denného rozvrhu zaciatku a konca vykonávania dobrovol'níckej
služby UoZ v štruktúre:

4

Zariadenie
'opatrovatels
'kej služby,
:Rovnanova
:3, Mesto
iZlaté
'Moravce Pondelok Utorok

L od - do od - do od - do
Casové I
Irozpätie 8,00- 8,00-
'(v hodinách) 112,00, - :12,00 I -

:Pocet T - -Izaradených
iUoz I 4 4

I
8,00-

=- ~2,OCl

4

4. Koordinovat dobrovolnícku službu UoZ prostredníctvom O vlastných zamestnancov
alebo O zamestnancov prijatých na tento úcel do pracovného pomeru z radov UoZ (dalej
len "organizátori"), ktorí budú organizovat vykonávanie dobrovolníckej služby UoZ
v rozsahu O hodín týždenne na jedného zamestnanca. Ak nastane skutocnost, ktorá má za
následok ukoncenie pracovného pomeru organizátora, je PO/FO povinná v spolupráci
s Úradom do 15 kalendárnych dní od skoncenia pracovného pomeru urcit iného
zamestnanca, ktorý bude dobrovolnícku službu UoZ organizovat. Ak PO/FO neurcí

Dohoda c. 08/§ 52a120131NP VAOTP SR-2 4
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/nezamestná organizátora, je za organizovanie vykonávania dobrovolníckej služby
zodpovedný štatutárny zástupca PO/FO.

5. V prípade prijatia do zamestnania organizátora(ov) z radov VoZ, dorucit úradu
hodnovernú(é) kópiu(e) pracovnej(ých) zmluvy(zmlúv) najneskôr do 15 kalendárnych
dní od uzavretia pracovného pomeru.

6. V prípade poverenia vlastného zamestnanca( ov) organizovaním vykonávania
dobrovolníckej služby VoZ, zaslat úradu za tohto(týchto) zamestnanca(ov)
hodnovernú(é) kópiu(e) pracovnej (ých) zmluvy(úv) a dohôd o zmene pracovných
podmienok k pracovnej zmluve, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dna zacatia
organizovania vykonávania dobrovolníckej služby VoZ.

7. Viest dennú evidenciu dochádzky VoZ, ktorí sa zúcastnujú na dobrovolníckej službe
a organizátorov dobrovolníckej služby s ich vlastnorucným podpisom, ktorým potvrdzujú
úcast na vykonávaní dobrovolníckej služby, resp. na organizovaní jej vykonávania.
PO/FO uvedenú evidenciu uschováva a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe
vyzvania a v zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.

8. Predkladat na základe dennej evidencie dochádzky VoZ a organizátora(ov) v dvoch
vyhotoveniach úradu mesacne, najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí príslušného
mesiaca, "Evidenciu dochádzky uchádzaca o zamestnanie, ktorý vykonáva aktivacnú
cinnost' formou dobrovolnícke} služby" (príloha c. 8) a "Evidenciu dochádzky
zamestnanca, ktOlÝ organizuje vykonávanie aktivacne} cinnosti formou dobrovolnícke}
služby" (príloha c. 8.1), potvrdenú podpisom štatutárneho zástupcu PO/FO.

9. Dohodnutý rozvrh vykonávania dobrovolníckej služby podla predloženého denného
rozvrhu zaciatku a konca vykonávania dobrovolníckej služby VoZ je pre PO/FO záväzný,
s výnimkou ak povinnost VoZ odpracovat dohodnutý pocet hodín pripadne na den
pracovného pokoja. V prípade, ak na základe predloženého denného rozvrhu má PO/FO
záujem v odôvodnených prípadoch organizovat dobrovolnícku službu inak, napr. pocas
dní pracovného pokoja alebo volna, resp. vo vecerných hodinách alebo nocných
hodinách, túto skutocnost PO/FO oznámi úradu. Úrad o uvedenej skutocnosti upovedomí
VoZ. VoZ môže vykonávat dobrovolnícku službu aj vo vecerných a nocných hodinách,
resp. v dnoch pracovného pokoja a volna s tým, že v takýchto prípadoch úrad požaduje
súhlas VoZ a uvedená skutocnost sa zapracuje do dohody s VoZ.

10. Predkladat úradu, najneskôr do posledného dna kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po skoncení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej výdavky vznikli, resp. v ktorom bola
mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadost o úhradu platby a zároven

a) podporné dokumenty - 1 originál a 2 kópie dokladov o použitých financných
prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplatení úrazového poistenia, nákupe osobných
ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a dalších súvisiacich
oprávnených výdavkoch), 1 originál a 2 kópie výpisu bankového úctu príjemcu
alebo 1 originál a 2 kópie potvrdenia banky o uskutocnení príslušnej platby, v prípade
platby v hotovosti výdavkový a príjmový pokladnicný doklad a doklad z registracnej
pokladne,

Dohoda c. 08/§ 52a/20 13INP VAOTP SR-2 5
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b) "Výkaz k výpoctu príspevku na aktivacnú cinnost' formou dobrovolnícke} služby"
(príloha c. 9),

c) výplatnú pásku alebo iný doklad, na základe ktorého je možná identifikácia vyplatenej
mzdy, kópie zamestnávatelom potvrdených mesacných výkazov do Sociálnej
poistovne a mesacných výkazov do všetkých verejných zdravotných poistovní
za zamestnávatela, l originál a 2 kópie výpisu bankového úctu príjemcu alebo l
originál a 2 kópie potvrdenia banky o uskutocnení príslušnej platby,

d) zoznam výdavkov na realizáciu dobrovolníckej služby,

e) zaúctovanie a výpisy z pokladnicných denníkov (resp. obdobných úctovných
dokladov) s vyznacením príslušných zaúctovaných položiek v 2 vyhotoveniach,

f) pri predkladaní poslednej žiadosti o úhradu platby predložit Správu o kvantifikovanom
prínose organizovania aktivacne} cinnosti formou dobrovolnícke} služby oproti stavu
pred jej zacatím (dalej aj "správa") v 2 vyhotoveniach. PO/FO je povinná v správe
uvádzat informácie, ci boli vynaložené financné prostriedky využité hospodárne,
efektívne, úcelne, úcinne a primerane vo vztahu k cielu, ktorým bolo dosiahnut
získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce VoZ. PO/FO zdokumentuje
obsah správy fotodokumentáciou pred a po vykonaní jednotlivých prác, prípadne iným
hodnoverným spôsobom.

ll. Oznámit úradu nedodržanie rozsahu hodín, neúcast: alebo predcasné ukoncenie
dobrovolnícke} služby UoZ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku
jednej z uvedených skutocností (príloha c. 10). Oznámit úradu najneskôr do 15

kalendárnych dní každú zmenu alebo skoncenie pracovného pomeru organizátora
(príloha c. 12).

12. V prípade predcasného ukoncenia vykonávania dobrovolníckej služby, sa takéto
uvolnené miesto na dobrovolnícku službu nepreobsadzuje iným VoZ. V prípade docasnej
práceneschopnosti VoZ zaradeného na dobrovolnícku službu nemôže PO/FO prijat
na vykonávanie dobrovolníckej služby iného VoZ. VoZ po ukoncení docasnej pracovnej
neschopnosti môže vo vykonávaní dobrovolníckej služby pokracovat v zmysle platnej
dohody s úradom, pricom doba vykonávania dobrovolníckej služby sa mu o dobu
docasnej PN nepredlžuje. Vykonávanie dobrovolníckej služby VoZ sa skoncí uplynutím
dohodnutej doby, ak docasná pracovná neschopnost tohto VoZ trvá dlhšie ako je
dohodnutá doba vykonávania dobrovolníckej služby. Ako ospravedlnenú neúcast VoZ na
vykonávaní dobrovolníckej služby úrad akceptuje práceneschopnost alebo ošetrovanie
clena rodiny na základe písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára a odôvodnenú a
neodkladnú návštevu lekára, písomne potvrdenú ošetrujúcim lekárom.

13. Poucit VoZ zaradených na výkon dobrovolníckej služby o povinnosti dodržiavat
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovolníckej služby
spolu s podpísaným prehlásením VoZ o poucení. Zabezpecit úrazové poistenie VoZ
zaradených na výkon dobrovolníckej služby a predložit kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.

14. Použit príspevok poskytovaný úradom podla cl. III. bod 1. tejto dohody, len v rozsahu
a štruktúre, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním dobrovolníckej služby
VoZ. Príspevok je možné použit na úhradu oprávnených výdavkov v zmysle § S2a ods. 4
zákona o službách zamestnanosti, z toho mesacne možno použit najviac 3 % na úhradu
casti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie dobrovol'níckej

Dohoda c. 08/§ S2a/20 l3INP VAOTP SR-2 6
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služby. V súlade s pravidlami pre oprávnenost výdavkov si je PO/FO vedomá osobitne
týchto skutocností, týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:

Výdavky je možné považovat za oprávnené ak

vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
dobrovolníckej služby, pricom za prvý den realizácie sa považuje dátum úcinnosti
tejto dohody,
sú primerané, 1. j. zodpovedajú cenám, bežným na trhu v case ich vzniku,
navzájom sa neprekrývajú,
sú podložené úctovnými dokladmi v zmysle zákona c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve
v znení neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v úctovníctve PO/FO
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
spÍnajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cielov
zámeru vykonávania dobrovolníckej služby), efektívnosti (maximalízácia pomeru
medzi vstupom a výstupom) a úcelnosti (nevyhnutnost pre realizáciu dobrovolníckej
služby a priama väzba na nu).
boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi SR a ES,
za hospodárne, úcelne a efektívne vynaložené výdavky pre úcely výkonu
dobrovolníckej služby nie je možné považovat náklady, ktoré vznikli posledný
mesiac pred ukoncením výkonu dobrovolníckej služby (zdravotná obuv, pracovné
oblecenie, pracovné náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je
nevyhnutný pre realizáciu projektu a výlucne súvisí s realizáciou aktivít projektu.

15. Príspevok nie je možné použit na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadatela. Žiadatel predkladá kalkuláciu výdavkov, ktorá je súcastou zámeru
organizovania vykonávania dobrovolníckej služby. Kalkuláciu výdavkov je potrebné
vypracovat v súlade s týmto bodom a bodom 14, ako i v súlade so zásadou
preukázatelnosti, hospodárnosti, efektívnosti, úcelnosti a úcinnosti vynakladania
prostriedkov z verejných zdrojov. Za oprávnené výdavky nie je možné považovat:

a) úroky z dlhov,

b) vratnú dan z pridanej hodnoty,

c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnutelností
a pozemkov (z prostriedkov ESF je možné financovat také vybavenie/zariadenie,
ktoré sa bežne úctuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby),

d) výdavky bez priameho vztahu k projektu,

e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytovania príspevku podla zákona
o službách zamestnanosti,

f) výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,

g) výdavky, ktoré nie sú v úctovníctve jednoznacne oznacené ako výdavky súvisiace
s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom úctovnej jednotky
k vedeniu úctovníctva,

h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu dobrovolníckej služby
bez pridania hodnoty,

i) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté financné prostriedky z verejných zdrojov.

16. Predložit Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivacnej cinnosti formou
dobrovol'níckej služby proti stavu pred jej zacatím v súlade so Zámerom organizovania
vykonávania aktivacnej cinnosti formou dobrovol'níckej služby a v súlade s cl. III. bod 6.
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17. PO/FO, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky zodpovedá za hospodárenie s nimi a je
povinná pri ich používaní zachovávat hospodárnost, efektívnost a úcinnost ich použitia
v zmysle § 19 ods. 3 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

18. PO/FO je povinná na vyžiadanie úradu preukázat dodržiavanie podmienok tejto dohody,
umožnovat výkon fyzickej kontroly povereným zamestnancom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny,
úradu a dalším kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnut do svojich úctovných
dokladov, bankových výpisov a dalších dokladov a umožnit vykonanie kontroly a auditu
priebežne pocas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to priebežne po celú
dobu platnosti tejto dohody až do doby 10 rokov odo dna vyplatenia poslednej platby.
V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnost vrátit poskytnuté
financné prostriedky v plnej výške.

19. Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká PO/FO nárok na uhradenie nákladu
v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnost, hospodárnost a efektívnost.

20. PO/FO sa zaväzuje, že oznámi úradu skutocnosti, ktoré môžu ovplyvnit záväzky
vyplývajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla PO/FO, predmetu
cinnosti, miesta cinnosti pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dna vzniku týchto
skutocností.

21. PO/FO súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo,
názov projektu, výška príspevku.

22. Oznacit priestory PO/FO (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré FO/PO dorucí úrad. Oznacenie
ponechat po dobu trvania dobrovol'níckej služby.

23. Uchovávat túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov, ako i všetky doklady týkajúce sa
poskytnutého príspevku, najmenej do 31. 12. 2021.

Clánok V.
Skoncenie dohody

l. Riadne skoncenie tejto dohody nastane splnením záväzkov úcastníkov dohody a súcasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

2. Dohodu možno ukoncit na základe písomnej dohody úcastníkov dohody, pricom
oprávnene poskytnuté a cerpané plnenia za organizovanie dobrovol'níckej služby UoZ
poskytnuté PO/FO do dna úcinnosti ukoncenia dohody zostávajú týmto nedotknuté.

3. V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z úcastníkov odstúpit
od dohody. Právne úcinky odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho porušenia jej
podmienok nastávajú dnom dorucenia písomného oznámenia oprávnenej strany
o odstúpení od dohody druhému úcastníkovi.
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4. Oznámit PO/FO, ak docasná pracovná neschopnost obcana pocas vykonávania
dobrovolníckej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, že úrad vypovedal dohodu
s uchádzacom o zamestnanie.

5. Za vážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany PO/FO sa považuje:

a) porušenie cl. IV bodov 1.,2.,3., 7. tejto dohody,
b) vykonávanie dobrovolníckej služby v rozpore so Zámerom organizovania

vykonávania aktivacne} cinnosti formou dobrovolnícke} služby,
c) ak sa UoZ nezúcastnuje(ú) dobrovolníckej služby, pricom je(sú) vedený(í) v evidencii

dochádzky,
d) ak PO/FO používa veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácie

dobrovolníckej služby na iné úcely,
e) ak sa nevykonala práca podla dohody,
f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je

možné dohodnút ich plnenie v dodatocnej lehote,
g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),
h) porušenie rozpoctovej disciplíny.

6. Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje porušenie ustanovení cl. 111.
bodov 1. až 5. tejto dohody.

7. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podla bodu 3, je PO/FO povinná vrátit úradu
financné prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dní
od odstúpenia na úcet. PO/FO sa zaväzuje vrátit aj príspevok, alebo jeho cast v prípade
platby poskytnutej omylom.

8. V prípade nedodržania záväzku podla cl. IV. bod 13, PO/FO znáša následky prípadných
poistných udalostí.

9. Úrad nevyplatí príspevok, ak PO/FO nepredloží doklady v lehote urcenej v cl. IV. bod 8
a doklady v lehote urcenej v cl. IV. bod 10, ak sa úcastníci dohody nedohodnú inak.

10. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnost celej dohody. Úcastníci sa
v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný úcel a obsah
sledovaný touto dohodou.

Clánok VI.
Záverecné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost originálu,
pricom úrad prijme 3 (tri) rovnopisy a PO/FO 1 Ueden) rovnopis.

2. Zmeny v tejto dohode možno vykonat len na základe písomného návrhu jedného
z úcastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma úcastníkmi
dohody.

3. Pri nedodržaní ktorejkolvek z dohodnutých podmienok zaväzujúcich úcastníkov tejto
dohody, môže každý z úcastníkov od tejto dohody odstúpit a písomne upovedomit
o odstúpení druhú zmluvnú stranu. Úcinky odstúpenia od tejto dohody nastanú
momentom jeho dorucenia druhej strane tejto dohody. Oprávnene poskytnuté financné
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prostriedky PO/FO do dna úcinnosti odstúpenia od dohody zostávajú jej ukoncením
nedotknuté. PO/FO je však povinný vrátit financné prostriedky, ktoré získal
neoprávnene a to v lehote do 30 kalendárnych dní od dorucenia výzvy na vrátenie týchto
financných prostriedkov.

4. Úcinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku úcastníkov tejto dohody, odstúpením
PO/FO od tejto dohody, odstúpením úradu od dohody o podmienkach vykonávania
dobrovolníckej služby, ukoncením dohody na základe vzájomnej písomnej dohody,
zánikom PO/FO bez právneho nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme
záväzky vyplývajúce z vyššie uvedenej dohody medzi úradom a PO/FO. O uvedených
skutocnostiach sa úrad zaväzuje UoZ bezodkladne upovedomit.

5. Právne vztahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obcianskeho zákonníka c. 40!l964 Zb. v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vztah
k záväzkom úcastníkov dohody. Predpisy komu/litámeho práva Európskych
spoloce/lstiev majÚ pred/lost pred záko/lmi Slove/lskej republiky.

6. Úcastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', precítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s nou, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju dobrovolne podpisujú.

7. Táto dohoda nadobudne platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody
a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Úcinky tejto dohody zanikajú

splnením záv~~ov tejto dohody, pokial nedôjde k jej ukonceniu z dôvodov

uvedených rclá~V Nitre dM~ ?~:: .
.,.~ ®

. ~RAVC(;.

~~~-
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta
Mgr. Stf?islav Ivanicka

riaditel
Úradu práce, I>ciálnych vecí a rodiny Nitra

Prílohy k dohode:
c. 8 Evidencia dochádzky uchádzaca o zamestnanie, ktorý vykonáva aktivacnú cinnost

formou dobrovolníckej služby
C. 8.1 Evidencia dochádzky zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie aktivacnej cinnosti

formou dobrovolníckej služby
C. 9 Výkaz k výpoctu príspevku na aktivacnú cinnost formou dobrovolníckej služby
c. 10 Oznámenie o neúcasti alebo o nedodržaní rozsahu hodín uchádzaca o zamestnanie na

vykonávaní aktivacnej cinnosti formou dobrovolníckej služby
c.12 Oznámenie o skoncení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizoval

vykonávanie aktivacnej cinnosti formou dobrovolníckej služby
c.17 Správa o kvantifikovanom prínose organizovania vykonávania aktivacnej cinnosti

formou dobrovolníckej služby oproti stavu pred jej zacatím
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