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l. SOCII..LNA INKLÚZIA 

DOHODA 

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb pre obec 
podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

č. l l/§ 52/2012/NP V-2 
uzatvorená medzi 

L" rado m práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 
Adresa: Štefánikova 88, 949 Ol Nitra 
V zastúpení riaditeľom : Mgr. Stanislavom Ivaničkom 
IČO : 37 961 21 7 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. učtu: 7000125825/8180 
DIČ: 2021780794 
(ďalej len .. úrad'·) 
a 
MESTO: 
Adresa: 
Zastúpená primátorom mesta : 
IČO: 
Bankové spojenie: 
č účtu. 

DIČ . 

Mesto Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce, ul. l.mája 2011 , 953 Ol 
Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
308676 
VÚB, a.s. 
33422162/0200 
2021058787 

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

Článok I 
Predmet dohody 

i . Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie 
aktivačnej čmnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách. zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") 
V Lmysle 
Operačného programu zamestnanosť a sociá lna inklúzia 
Prioritná os č. l - Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie č. l . l - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a d lhodobej nezamestnanosti 
Názov projektu - Aktivácia uchádzačov o zamestnan ie 
Kód projektu - 271 1 O 130003 

Článok II 

Účel dohody 

l . Účelom dohody j e poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných 
služieb pre mesto. 



\Jesto bene na vedomie. že finančn) príspevo!.... a to aJ každá Jeho časť. JC 'erejnym 
pro-;tricdkom Slovenskej republik) podľa osobitného predpisu(§ 2 písm a) zákona č. 5231200-+ 
/./ o rozpočtO\')'ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení mektor)'ch zakono\) 
'ienmratn) finančný prispe' ok pozostáva z príspevku zo štátneho roLpočtu SR a z príspevku 
L l::urópskeho sociálneho fondu (ESF) ' pomere 15% · 85%. Na použitie tychto prostriedko\. 
kontrolu pou2itia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprá' neného použttia sa '/.ľahuje 
režim upraven) , . osobitných predpisoch tzákon č. 2512006 Z. z. o verejnom obstará\ am a 11 

t :11cnc a doplnení mektorých zákono' ' znení neskorších predpiso'. zákon NR SR č. 5021200 l 
Jinancne,i kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplnení niektor)ch zákono' zákon č 

523 2004 7.. z. o rozpočto,)·ch pra' idlach verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých 
zakono' 1. :.1esto súčasne berie na Yedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou 
~~stému 1inančného riadenia štrukturálnych fondo' a zaväzuje sa ako prijímate!' pomoci 
dodr?ia,·ať pra\ id lá oprávnenosti v}·davkov. 

\k~ to ~i je vedomé. že za závažné porušemc tejto dohod) sa bude považovať aJ porušemc 
+inančnej disciplíny podl'a ~ 31 zákona č. 523 '2004 Z. z. o rozpočtov)·ch pravidlách vereJne.! 
-,pnn ~ a o Lmene a doplnení mektor)'ch zákono' ' znení neskorších prep1sov. 

Článok IIJ 
Práva a povinnosti úradu 

l'rad sa Laväzuje: 

l. Poskytovať mestu písomne alebo dektronicky raz za mesiac, najneskôr do 20. dňa 
n .. bledujúceho kalcndámcho mesiaca, na účely organizovania menších ooecn)ch služieb údaje 
o uchádzačoch o zamestnanie (ďaleJ len .. Co7 .. ). kton majú v meste trval) pobyt a ktorí su 
dlhodobo evido,·aní UoL v zmysle § 8 ods.! písm. c) zákona o službách zamestnanosti 
a /.aroveľl sú poberatermi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej nudzi podl'a 
~ 52 ods. l a ods. 5 písm. e) zákona o službách zamestnanosti. 

; labezpl!čit' 'ýbcr vhodn)'ch UoL. ktorí majú trval)· pobyt v meste. resp. prechodn) pob; t 
' meste. ktorá organi/.uje ')koná vanie aktivačnej činnosti fom1ou menších obecnych slu?ieb 
' zmysle tejto dohod) . 

.3 Posk) tnúť mestu príspevok podra § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti na úhradu 
časti nákJado', ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre mesto naj\ iac vo 
'~·ške 1.519,80 EĽR a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. ktor~ 
organizuJe menšie obecné služby, ak má takého zamestnanca. najviac vo výške 1.193,40 EUR 
spolu najviac \ 'O v)·ške 2. 713,20 EUR. 
sluvom: dvatisícsedemstotrinásť eur, dvadsať eurocento\ . 

.1 Pri stano' cní celkovej vý·šky príspe,·ku podľa bodu 3 zohl'admť dohodnutý t)ždcnn~· rozsah 
') konavama menších obecn)'ch služieb (ak bude menej ako 20 hodín. do celko' ej ')'šk) 
príspevku sa započítava len pomerná časť príspevku). termín začatia vykonavania menších 
obecn)·ch služieb. dohodnut) počet Lroz uvedený v čl. IV bod 2. ako aj celkový počet Uo7. 
ktorí vykonávajú. resp. vykonávali menšie obecné služby ' obci a taktiež skutOčnosť. či buch .. 
l oZ zaraden) na ak ti\ ačnú činnosť počas pn )·ch najviac šiestich kalendárnych mesiacov. resp. 
opako\ ane počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Po zohľadnení t)·chto skutočnos u 
poskytnúť obci mesačne príspevok za l VoZ "1'koná\ajúceho menšie obecné služb) \ 
štruktúre: príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s \ ') konávaním menších obecn)·ch 
služieb pre mesto najviac vo výške 14,90 EUR a príspevok na úhradu časti celkoveJ ceny prace 
/amestnanca. ktorý organizuje menšie obecné služby. najviac vo výške 11.70 EUR. spolu 
mesačne za l U oZ najviac vo výške 26,60 EUR. 

5 Poskytnúť mestu príspevok ' plnej , ·)·ške podl'a bodu 4 tohto článku \ prípade. že lCnl1ÍI1 

') 



začatia akti,·ačnej čmnost i UoZ je od l. di'la do 15. dňa ,. kalendarnom mesiaci. Poskytnut" 
mc~tu pnspevok v polovičnej ')•škc zo stanovenej plnej výšky v prípade. že tcrmm začatta 
akti,ačncj činnosti UoZ Je od 16. dna do konca kalendárneho mestaca. 

6 Posk} tnuť mestu príspevok ' plnej výške pod ra bodu 4 tohto článku ak u oZ odpracuje počas 
kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného času 
Posk:tnúť mestu príspevok ' polovičnej v)•škc podľa bodu -l tohto článku . ak UoZ odpracu c 
poča~ kalendárneho mesiaca praw dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovneho času. 
resp menej ako dvojnásobok tyždcnného pracovného času. 

7. Posk: tnúť mestu mesačne príspe,·ok za UoZ. ktorí vykonávali aktivačnú činnosť , . pnslušnom 
kalendarnom mesiaci. 'o výške zodpo' edajucej skutočnostiam podľa bodu -l. 5. 6 a skutočne 
'ynaložcn~ m a preukázan)·m ' ý da\ kom. 

8. Poukazo\ aľ mestu počas dob: organizo, ani a akti\ ačnej činnosti mesačne príspevok na účet. 
najneskôr do 30 kalendarnych dní odo dňa predloženia všetkých dohodmn)·ch doklado' 
\ ' prípade ak úrad zisti v prcdloženych dokladoch nezrovnalosti. alebo má opodstatnen~. 

pochybnosti o pra,osti alebo spravnostt predložených doklado\. lehota na ') platcmc 
finanl:neho príspevku podľa predchádzajúcej vet) neplynie. a to a.Z do skončenia kontroly 
~prá, nosti a pra,osti predložených dokladov. alebo do odstránenia zistených neí'romalostí. 

l) \ ~pl at iť poslednú splátku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom predložení a 
sk.ontroJo, am dohodnut)·ch doklado\' a po predložení Správy o kvantifil{ovanom príno~c 
organiLO\'an ia aktivačnej činnosti oproti sta,·u pred jej začatím. v súlade so /.ámerom 
organiLm an ia akt ivačneJ činnosti a' súlade s bodom 8. 

l'l \ ' rátit" mestu originál dokladov predložených podľa Čl. IV. bodu l O tejto dohody do 
30 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. ak sa nedohodnú inak. 

l l Doručiť mestu materiály zabezpečujuce publicitu spolufinancovania poskytnut)·ch pnspevJ...o, 
z prostriedko' ESF. 

Článok IV 

Práva a povinnosti mesta 

.\l(:~to ~a .ta\ ä .tuje: 

..., 

Zabapečiť aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto tak. ab) pracc 
'ykonávané U oZ boli určené na zlepšenie ekonomických. sociálnych, kultúrnych podmienok. 
tvorbu. ochranu. udržiavanie a .depšovanie životného prostredia obyvatel'o\ obce. starostlivos' 
o ochranu a zachovanie kultúrneho dedi čst' a. podporu vzdelávania. rozvoJ a po~kytovanic 
'>OC!alnych služteb a ďalších čmností obce \ sociálnej oblasti. rozvoj a ochranu ducho' n~ ch 
..1 kulturnych hodnôt. doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoJ a podporu komumtne_ 
éinnostl 

/abczpečiť po dobu od 01.09.2012 do 28.02.2013 vykonávanie aktivačnej činnosti maximálne 
pre 17 UoZ \· štruktúre: 

Dr uh ' ) 1-0ná\a ných 
prác podľa §52 ods. 2 Počet UoZ 
~::1 1-ona 
tvorba a ochrani."" __ _ 
udržlavanie 
a zlepšovanie životného 
prostredia mesta 
pomoc pn komumtneJ 
činnosti 

17 

KZAJ\1 

l 

9613001 

Termin vykonávania 
Rozsah 

(t)ždenn) roz' rh 
od/do 

hodin) - - -

01 .09 2012-28.02 2013 10 

3 LlbeLpečiľ dodržta\ a nic denného rozvrhu zaciatku a konca vykoná,·ania aktivačnej činnosti 

... _, 



Lo/ v štruktúre : 

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 
časo\é rozpätie 8,00- 7,00- 8,00- 7,00- 8,00- 7,00- 8,00- 7,00- 7 OO- 7 OO-
{\ hodinách) 10 30 12,00 10,30 12,00 10,30 12 oo 10.30 12 oo 12,00 9 oo 
počet 

Laraden}ch 
LoZ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

ča~o' é rozpiitie 7,00- 8,00- 7.00- 8,00- 7 OO- 8,00- 7.00- 8 OO- 8.00-
' hodinách) 9 oo 10,00 9,00 10.00 9,00 10,00 9 oo 10,00 10.00 1 
počet 

Laraden\ch 
LoZ 2 1 2 1 2 2 

Ča~O\ é ľOLpätie 8.00- 7,30- 8,00- 7 30- 7,00-
(' hodim1ch) 13,00 12,30 13 oo 12,30 12 oo 
počet 

Laradcnych 
loZ 2 2 2 

4 Koordinovať aktivačnú činnosť UoL prostredníctvom l vlastného zamestnanca a O 
z.11nestnanco' prijatych na tento účel do praco' ného pomeru z radov UoZ, ktorí budú 
organ i zo, ať aktivačnú čitmosť U oZ ,. rozsahu 25 hodín týždenne na jedného zamestnanca. Ak 
nastane skutočnosť. ktorá má za následok ukončenie pracovného pomeru organizátora. je mesto 
po,·inné ,. spolupráci s úradom do 15 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru 
určiť iného zamestnanca, ktor)• bude akti\ ačnú činnosť U oZ organizovať. Ak mesto neurčí 
(naamestná) organizátora. je za organizovan ie aktivačnej činnosti zodpovedný štatutárn) 
Lástupca obce. 

5. \ pnpade prijatia do zamestnania organiLátora(ov) z radov UoZ. doručiť úradu hodnovernú(é) 
t-..optu(e) praco' nej(ych) LmiU\ y(zmlúv). pracovnej (n)•ch) náplne(í). platoveho (ych) dekrctu 
1 o'). kópie prihlášok do sociálneJ poisťovne a zdravotnej poisťovne najneskôr do 15 
kalendá rn) ch dní od uzavretia pracovného pomeru. 

6. \' pnpade po' erenia vlastného Lamestnanca( ov) organiLovaním aktivačnej činnosti l ol.... zaslať 
úradu La tohto(t)·chto) L:amestnanca(ov) hodnoverné kópie pracovných zmlúv a dohôd o zmene 
praco' nych podmienok k pracovnej zmlu,e. praca\ nej (n)·ch) náplne(í), platového (ych l 
J~krétu (O\). kópie prihlášok do sociálnej poisťovne a zdra' otncj poisťo'\ne naJneskôr do 15 
kalendárnych dní odo dňa začatia organiLovama aktivačnej činnosti UoZ. 

t. \'test" dcnnu cvtdencw dochádzk) UoZ. ktorí sa zúčastňujú na aktivačnej činnosti 
a organl/atorov aktivačnej činnosti. s ich vlastnoručnym podpisom, ktorým pot\ rdzuJú účasť na 
'ykonávaní akti\'ačnej činnosti, resp. na jej organizovaní. Mesto uvedenú evidenciu uschova' a 
a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe vyzvania a v zmysle podmienok 
stano' en)·ch ' tejto dohode. 

ô. Predkladať na Láklade dennl!j evidencie dochádzk) uoZ a organizátora( O\) v troch 
'~ hotO\·cniach na úrad mesačne. najneskôr do S pracovných dní po upi) nutí príslušnéhL 
m~siaca. E\'lllenén.l' list dochádzk; u odpracovan;ích hodín UoZ '~l ·konál•ajtícich aktimôn, 
~.~innvst' a organi::átorov aktiwtL~nej činnosti (Prílohy č.l.l da 1.2d k tejto dohode). 

q Dohodnut}· rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti podra predloženého denného rozvrhu 
Lačiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ. je pre mesto záväzn)· s výnimkou ak 
po' innosť CoZ odpracovať dohodnutý počet hodín pripadne na deň pracm ného pokoja. 
\' prípade, ak na základe predloženého denného ro7vrhu má mesto záujem \ odôvodnen)ch 
prípadoch organizovať aktivačné práce inak. napr. počas dní pracovného pokoja alebo Yo,ľna. 
resp. 'o 'ečern~·ch hodinách alebo nočn),ch hodinách. túto skutočnosť oznámi obec úradu. U rad 
o Ll\ edenej skutočnosti u po\ edomí L' oZ. l' oZ môže ')konávať akt i\ ačnú činnosť aj vo 



vcčern~·ch a nočných hodinách. resp. v dňoch pracovného pokoja a voľna s t~·m. že v taký·chtu 
prípadoch úrad požaduje súhlas U oL a uvedená skutočnosť sa 1.apracuje do dohody s Lo? . 

l" Predkladať uradu najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujttceho po 
-,končem kalendárneho mesiaca v ktorom jej v)·davky vznikli v 2 vyhotO\ eniach Žiados! 
u uhradu p!a1hy (Priloha č. 2d k tejto dohode) a súčasne s t):m 
a l podporné dokumenty - l originál a 2 kópie dokladov o použit) ch finančnych prostncdkoch 

( ľaktury a doklady o zaplatení úrazo\ ého poistenia. nákupe osobn),ch ochrannych 
pracovn)·ch prostriedko'. pracovného náradia a ďalších súvisiacich oprávnen~ch 

' \·da' koch). l originál a 1 kópie ')·pi su banko\ cho účtu príjemcu alebo l ongmál a 2 kópi~ 
pot v rdcn1a bank~ o uskutočnení pn slušnej platb;. v prípade platby v hoto,·osti v \·dm ko\~ 
a prí_1 mo' )· pokladničn)· doklad a doklad z registračnej pokladne. doklad preukazujúc1. že 
' yd<l\ k~ sú riadne evidO\ ané \ účtovnÍct\ e prijímateľa v súlade s platnymi záväznym1 
predpismi . 

b) 3 , ·yhoto,·enia Ev1denčn)· list dochádzky a odpracovaných hodín UoZ vykonávajúcich 
akti\ ačnú činnosť a organizátorov akti' ačnej činnosti (Príloha č. 1.1 d a 1.2d tejto dohody ). 
potnden) podpisom štatutárneho zástupcu obec. 

~) J n holo,ema f)'.ka: k ').'f-JOC}Iu pnspevku na aklivaón( L~innosf' :;a mesiac (Príloha č. 3d 
k tejto dohode). 

d l \~platnú pásku alebo in)· doklad. na základe ktorého je možná i den ti likácia vyplateneJ 
mzdy. kópie zamestnávate rom potvrdených mesačn)·ch v)·ka/OV do sociálnej poisťO\ ne 
a mesačn)·ch v)' kazov do zdravotnej poisťovne za zamestnávatel'a, / \ četne príloh/. l 
originál a 1 kópie \ ýpisu bankového účtu príjemcu alebo l originál a 1 kópie potvrden;a 
bank~ o uskutočnení prís lušnej platby . 

Poslednú Žiadost' o últradu platby, dohodnuté doklady a správu o k vantifikovanom 
prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím, ktorá tvorí 
Príloh u č. 6d tejto dohody, v súlade so Zámerom organizovania aktivačnej činnosti 

predložit' najneskôr do 30.04.2013 . 

l l 0/n:ímiľ úradu nedodr:anie ro:sahu hodín. neúčasť. neskonc}eme alebo odmielnulh
':' ·konávania akrivaL~nej činnostt CoZ bezodkladne. najneskôr do 3 pracovn)ch dní od vznik.t. 
jt:dnej z U\ eden)·ch skutočností. (Príloha č . 4d k tejto dohode) . Oznámiť úradu najneskôr do 15 
k<tl cndá rnych dní každú ::menu alebo ukon(eme pracovného pomeru organi=árora (Pnloha č. 
5d k tetto dohode) 

l: \' prípade predčasného ukončenia vykoná\ ani a aktivačnej činnosti U oZ sa takéto uvol'ncnt! 
miesto na aktivačnú činnosť nepreobsadzuje mym UoZ. V prípade dočasnej práceneschopnosti 
L uZ zaradeného na akt!\ ačnú čmnosť nemôže mesto priJať na vykonávanie aktivačnej činnost : 
incho CoZ. ľoZ po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá trvá menej ako 30 
l..alcndárn)ch dní . môže vo vykonávaní akt ivačnej činnost i pokračovať v zmy. sle platneJ 
dohod) s úradom. pričom doba \ykonávania akti\ ačnej činnosti sa mu o dobu dočasnej P'\ 
nepredl7uje V prípade, že pracovná neschopnosť UoZ trvá viac ako 30 kalendárnych dn í 
urad dohodu s UoZ vypovie. Vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ sa končí uplynutím 
dohodnutej doby. ak dočasná pracovná neschopnosť tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá 
doba v-ykonávania aktivačnej činnosti . Ako ospravedlnenú neúčasť UoZ na vykonáva,,: 
akti\ačnej činnosti úrad akceptuje práceneschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny na základL 
písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára a odôvodnenú a neodkladnú návšte\ u lckárC1. 
písomne potvrdenú ošetrujúcim lekárom. 

l; Poučiť Lo? zaraden)·ch do ak. ti' ačncj činnosti o povinnosti dodržiavať predpisy na zaistenie 
bezpečnost i a ochrany zdra\ ia pri vykoná\ ani menších obecn)'ch služieb pre mesto spolu 
s podpísaným prehlásením UoZ o poučení najneskôr v deň nástupu na vykonávanie aktivačnej 
či nnosL i. Zabezpečiť úrazové poistenie UoZ zaradcn)'ch na aktivačnú činnosť odo dňa 
nástupu U oZ na ' ) konávanic aktivačnej činnosti a prcdložit' kópiu zmluvy o úrazovom 
poistení úradu. 

5 



1-L Použit tinančn) príspevok poskytovany úradom podľa Čl. III bod 3 tejto dohod), len \ ro;sen .t 
a ~truktúrc. ktorá su visí s organ i ZO\ aním a priamym vykonáYaním aktJYačneJ činnosti L o/ 
Pnspno!.. JC možné použiť na úhradu oprávnených náklado' ' .lm)'sle § 52 ods. 7 zákon<~ 
o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnl!nosť výdavl..o\ 
spolufinanco' anych z ESJ- si je obec \'edomá osobitne týchto skutočností. tykajúcich sa 
oprávnenosti výda\ ko\. 

\'yd~n k) je mo.lné po" ažovať za oprávnené ak 
'znikli \ oprá\ nenom obdobi. teda \ rámci písomne dohodnutého obdob ta rl!alizác ..... 
akt i\ ačncj čumosti. pričom za prv)· dei'l realizácie sa pO\ ažuje dátum učinno::.ti tejtO dohod ' 
':lÚ primerané. t.j . .t.odpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu' čase ich \Zmku 
naYzájom sa neprekrýYajú 
5Ú podložené účtovn)·mi dokladmi v zmysle zákona 431 /2002 Z. z. o účto\ níctve v znen• 
neskorších predpiso\. ktoré sú riac.ine e\idované \ účtovníctve obce v súlade s platn)·mi 
'šeobecne záväzn)'mi právnymi predpismi. 
spÍňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní ciei'O\ zámer. 
akt i' ačnej činnosti). eti!km nosti (maximalizácia pomeru medzi \stupom 
a '~ stupom). učelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivačnej činnosti a priama Yäzba n-1 
ľ1U ). 

boli \)naložené v súlade s platnými pravnymi predpismi SR a ES. 

15 Pnspe' ok nie je možné použiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnoteni \? 
majetku žiadateľa. Žiadateľ použije príspe\'ok v súlade s bodom 14 a týmto bodom ( 15) ,, 
kall..ulaciou náklado'. ktorá je súčasťou Zúmem orgam::ovania aktivačnej c_~innosti a \ súlade 
:.o zasadou preukázateľnosti. hospodárnosti a efektívnosti \')'nakladania prostriedko' 
z Vl!rejn~ ch zdrojo\ . Za oprávnené v)·davk: nie je možné považovat'· 

a) úrok~ z dlhov, 

b) \ ratná daň z pridanej hodnoty. 

c) nákup nábytku, \)bavenia. dopravných prostriedkov. infraštruktúry. nehnuteľnosti 
a pozemko" (z prostnedko' ESF je možne tinancovať také vybavenie'zariadcnie. ktOre s. 
báne účtuje pri jeho obstaraní do vydavkO\ pnamo do spotreby). 

d) ,·)·da' k: bez priameho vzťahu!.. projektu, 
~ ) ')davk:. ktore nie sú \ sulade s podmienkami poskytnutia pnspevku podl'a zákona 

službách zamestnanosti. 
ť) ') da\k) , ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené, 
g) v~·davky, ktoré nie sú \ účtovníct\'e jedno1načne označene ako v)davky sÚ\ isiace s 

realizovaným projektom ' súlade s vnútorn}·m predpisom účtovnej jednotk) k 'cde111 .1 
učtO\ ní ct\ a. 

h) '~·da\!..~ na subdoda' k:>. ktoré Z\ yšujú näklady na realizáciu akti\'ačncJ činnosti ba 
pridania hodnot). 

i) 'yda' k;. na ktoré už boli poskytnuté tinančné prostriedky z verejn)·ch zdrojo\ . 

16 Oz.načiľ pncslory mesta (plagátmi, samolepkami). informujúcimi o spolufinancovaní aktiYaČ11L J 

činnosti z prostriedko\' ESF. ktoré obci doručí úrad. Označenie ponechať po dobu tnani 1 

aktivačnej činnosti . 

l 7 Lcho\'á\ ať túto dohodu. vrátane jcj príloh a dodatkov, ako i všetk) ch dokladov týkajúcich Sd 

poskytnutého príspevku najmenej 10 rokov od poslednej platby. 

18. rmožniť povcren)m zamestnancom Ministerstva práce, sociáln) ch vecí a rodiny Slovensh,1 
republik). l'stredia práce, sociálnych vecí a rodiny. úradu práce. sociálnych vecí a rodin 
a ďalším kontrolným orgánom nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpiso\ 
a ďalších dokladov a umožniť výkon kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzko' 
'ypl~'vajúcich z tejto dohody. a to aj do piatich rokov po ukončení ich trvania. V prípad 

' v 



_, 

6 

neumožncma \ ýkonu kontroly a auditu vzniká pO\ mnosť vrátiť poskytnute 1inančne prostriedk\ 
,. plnej '~·škc. 

Článol< V 
Ukončenie dohod} 

Rwdne ukončenie tejto dohod) nastane splnením zaväzko\ účastníko' dohod) a súča:::. :-:e 
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená. 

Dohodu možno ukončiť na základe písomnej dohody účastníko\ dohody. pričom oprá\ner c. 

po:::.kytnuté a čerpané plnenia za organizovanie aktivačnej činnosti UoZ poskytnuté mestu d( 
d1ia účinnosti ukončenia dohody Lostávajú t)·mto nedotknuté. 

\ prípade 'ážneho porušenia podmienok tejto dohody môže kazd} z účastníko' odstupiť eJ 
dohody Prá' ne účink) odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho porušenia jej podm1en< k 
nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia oprávnenej strany o odstúpem od dohoL ' 
druhému účastníkovi. 

Za 'ážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany mesta sa považuje najmä: 
a) porušenie Čl. rv bodov l, 2, 3 a 7 tejto dohody, 
b) \}konávanie aktivačnej činnosti v rozpore so Zámerom organizovania aktivačnej činnosti. 
c) ak sa UoZ nezúčastňuje(ú) aktivačnej činnosti, pričom sú vedení v evidencii dochádzky. 
dl ak mesto používa \eci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácie aktivačnLj 

činnosti na iné účel), 
e) ak sa ne\ ykonala práca podra dohody, 
1) porušenie iných povinností ako po\Ínností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je možr.;:

dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote, 
gl opako,·ané porušenie iných po,·inností ako povinností ustanovených v písm. a) a2 e). 
h) porušenie rozpočtovej disciplín) 

Za 'azne porušenie tejto dohod) LO stran) uradu sa považuje najmä porušenie ustanoveni čl. ll l 
bodcn 3 ai 8 tejto dohod). 

\J.. dôjde k odstupeniu od tejto dohod) podra bodu 3, je obec povinna vrátiť uradu tinanén0 
prostriedk) . ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendamych dní od odstúpenia tM 

účet č.u .. 7000125825/8180. Mesto sa zaväzuje vrátiť aj príspevok, alebo Jeho časť v prípad~ 
platb::r poskytnutej omylom 

7. Odstupcnie od dohod! sa net)·ka nároku na náhradu škody vzniknutej porušenun dohod) . 

' _, 

Článok Vl. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

Zmen) a doplnenia tejto dohody možno vykonať písomn)·m dodatkom k dohode. podpísaný! 
oboma účastníkmi dohody. na základe písomného náHhu jednej zo zmluvných strán. 

Prá\ ne v:.rťahy \. ýslovne neuprm ené touto dohodou sa riadia príslušn)'mi prá\ nymi predpi sn" 
platn)·mi v SR. ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev. ktoré mai 
'!.ťah k záväzkom účastníkO\ tejto dohody. 

v rámci zaradenia na aktivačnú činnosť formou UoZ nevstupuje do pracovnoprávneho vzťahu 
Z toho dôvodu sa na jeho zaradenie na v~·kon v rámci aktivačnej činnosti neuťahuju 
ustano\enia Zákonníka práce. čo však neznamená. že podmienk) vykonávania menšie• 
obecn~·ch služieb pre UoZ budú v)Taznc odlišné od obvyklých podmienok pre vykon praco\· n. , 
č i nnosti . 



V prípade nedodržania záväzku podra Čl. IV bod 13. obec znáša následk) pnpadných poistn)·ch 
udalostí. 

L' rad ne') platí pnspevok, ak obec nepredloží doklad) , . lehote určenej ' Cl. lV bod S a doklad) 
' lehote určenej ' Cl. IV bod l O. ak sa účastníci dohody nedohodnú inak. 

\ksto jL' po' inné. ' prípade neoprúvneného použitia poskytnutého príspevku zaplatiť. ' sulad~.. 
..,o zákonom č. 523 '2004 Z. t.. o ro;počto\ ych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnen! 
l1lťktor~ch zákonO\. penále \O \}'Ške 0,1 %zo sumy.\ ktorej došlo k porušeniu tinančnL 
dtsciplín). La každ~. aj začat}. deň porušcma finančneJ disciplíny. do doby '\nitenia tinančn)·ch 

pwstriedko\, naj\ iac do \}·šk) tejto sumy. 

\ksto je povinné na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohod\ 
umožňo,ať výkon fyzickej kontrol) a poskytovať tejto kontrole súčinnosť, a LO pnebežne po 
celú dobu platnosti tejto dohody a7 do doby piatich rokov odo dňa vyplatenia posledneJ platby 

g \1esto súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov. sídlo. náLO\ 
projektu. ''ýška nenávratného finančného príspevku. 

l) \ Zú.Jomná komunikácia učastníko' dohL>d) SÚ\ isiaca s touto dohodou si pre svoju Laväznost 
'~ iilduje písomnú formu. v rámci kwrej sú účastníci povinní uvádzať číslo tejto dohody. Pre 
\7ajomnú písomnú komunikáciu budú účastníci dohod) používať poštové adres) U\ edene 
' teJtO dohode. 

l O \k sa akékol\ ek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôs)edku jeho roL po ru s právn} m: 
predpismi SR a ES. nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Učastníci sa ' takom prípade 
za\ äzUJÚ bezodkladne vzájomn~m rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným 
ustano' cmm tak. ab) zostal zachovan) učel a obsah sledovan)· touto dohodou. 

ll L častmci dohod) vyhlasujú. že obsah dohod) je prejavom ich slobodnej vôle, neuza\ rel i ju 
' tiesni ani La Lvlášť nevýhodn)·ch podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s JCJ obsahom JU 
vlastnoručne podpísali. Dohoda je V) hotovené ' 5 (piatich) rovnopisoch. z ktor)·ch úrad obdrž 
-+ (št: ri) ro\ nopis) a mesto l (jeden) rovnopis. 

12. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma učastníkmi dohody a učinnosť 
dňom nasledujúcim po dm jeJ zverejnenia. 

. ' }' , 
\ '\:1tn.: dna ............... ...... :.: .. 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Prílohy k dohode: 

...... .t l~ ... 

,l/' l 
/~-~ 

Mgr. Stanislav Ivanička 
riaditeľ 

Uradu práce. sociálnych vecí a rodin~ 
Nitra 

t l.ldll.2d E-.idenčn}· list dochádzk) a odpracovanych hodin UoZ \.)konávajucich aktivačnu čmnosr' 
a organizátorov akt i\ ačncj činnosti 

t 2d Liadosť l.' uhradu platb) 
č 3d \'~kaz k v~pt)čtu vyšk~ príspevku na aktl\ačnú činnosť 
č -Id Oznámenie o neúčasti U oZ na v~ koná vani aktivačneJ činnosti 
~ :\d Oznúmcnic o ukončeni pracovncho pomeru organizátora 
č 6d Spr<h a o k'anu fi hm anom prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti sta' u pred jej začatím 


