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A SOCIÁLNA INKLÚZIA 

Dohoda 
č. 15/§56/NS/2011/NPII-2/A 

o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podl'a 
§ 56 zákona č.S/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lužbách zame tnanosti") 

a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č . .t4/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), ktorou sa vykonáva ustanovenie§ 69 

ods. 2 uvedeného zákona v znení neskorších predpisov 

(ďalej len .,dohoda·') 

uzavretá medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 
ídlo: Štefánikova tr. 88, 949 Ol Nitra 

Zastúpeným riaditeľom: Ing. Róbert Reis 
IČO: 37 961 217 
DIČ: 2021780794 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 

(ďalej len ,,úrad·') 

Zamestnávatel'om 
Mesto Zlaté Moravce 

íd lo: 

IČO: 

DIČ : 

štátna pokladnica 
7000125825/8180 

a 

J.mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

308676 

2021058787 

Predmet prevažujúcej činnosti K ACE Rev. 2 kód/text: 8-tll.ONšeobecná verejná správa 

Bankové spojenie: 
č. účtu: 

(ďalej len .,zamestnávateľ·') 

Všeobecná úverová banka a.s. 
33422162/0200 
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Článok l. 
Účel a predmet dohody 

l l Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na 
Lriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len "príspevok·'). ktorý sa 
poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len .. ESF .. ) a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky (ďa l ej len "štátny rozpočet") v zmysle: 
a) Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
b) Národného projektu NP 11-2/A Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným 

postihnutím, kód projektu (ITMS): 2711 O 130018 
c) Opatrenia 1.1 Podpora programov v oblasti podpor) zamestnanosti a riešenia 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

2/ Predmetom dohody je príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
podra §56 zákona o službách zamestnanosti a V) hlášky. 

3/ Príspevok poskytnutý na základe tejto dohod)' sa skladá z príspevku zo štátneho roLpočlU 
a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolutinancovania /.O štátneho 
roLpočtu a prostriedkami ESF je 15 %: 85 %. 

Článok ll. 
Práva a povinnosti zamestnávatel'a 

Zamestnávate/' sa zaväzuje: 

~ Zriad i ť di1om 1.12.2011 chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a prijať na 7riadené 
pracovné miesto 4 uchádzačov o 7amcstnanie. ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím 
podra § 9 ods. l zákona o službách zamestnanosti. odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len .,uchádzač 

o zamestnanie so zdravotným postihnutím .. ). 
Adresa chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: l.mája 2, 953 Ol Z laté Moravce 

Štruktúra pracovných miest pre uchádzačov o Lamestnanie so zdravotným postihnutím : 

Týždenný Predpokladaná 
Počet Profesia Kód K val i likácia pracovný mesačná celková 
PM slovne KZAM slovne čas{hod) cena práce v EUR 

1 Operátor KSMP 3132 SŠ, VŠ 37,5 557 ,25 

1 
Operátor KSM P 

3132 SŠ, VŠ 37,5 557,25 

1 Operátor KSMP 3132 SŠ, VŠ 37,5 557 ,25 

1 Operátor KSM P 3132 SŠ, VŠ 37,5 557,25 
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Predmet činnosti chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: 
Obsluha kamerového monitorovacieho systému mesta Zlaté Moravce 

2/ 
a) Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku 

u zamestnávatera sa považuje 7výšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere 
za 12 mesiacov v porovnaní s rovnak)m predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho 
zamestnancov. Preukázať uvedenú skutočnosť údajmi uvedenými v prílohe č. l . ktorá je 
neoddelitel'nou súčasťou tejto dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí 12 
mesiacov od účinnosti priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

b) Ak nedošlo k zv)šeniu počtu pracovn)•ch miest podľa čl. ll. bod 2a). zamestnávateľ je povinn) 
preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest L dôvodu 
nadbytočnosti najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí 12 mesiacov od účinnosti 

priLnania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

c) V prípade. že sa preukáže. že za 12 mesiacov od účinnosti priznania postavenia chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska došlo k aušeniu pracovn)·ch miest z dô"odu 
nadbytočnosti. je zamestnávater povinn) vrátiť celý vyplatený príspevok na vytvorené miesta 
be7 vyzvania ako neoprávnený najneskôr do 13 mesiacov od účinnosti pritnania postavenia 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

3/ Prijať na zriadené pracovné miesta, na ktoré bol poskytnutý príspevok. 
nmestnanca/zamestnancov - uchád7ača/ov o zamestnanie so zdravotným postihnutím odo 
diía nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho/ich zaradení do evidencie uchád7ačov o 
zamestnanie s obradom na ich profesijné a kvalifikačné predpoklady .wdpovedajúce 
konkrétnemu pracovnému miestu a na ich zdravotnú spôsobilosť vykonávať ponúkané 
7amestnanie najneskôr v posledný deií lehoty uvedenej v čl. ll bod l tejto dohody. 

4/ Predložiť úradu kladný posudok orgánu na ochranu zdravia v zmysle ustanovenia Lákona NR 
R č. 355/2007 Z.z. o ochrane. podpore a rozvoji \erejného Ldravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov spolu so žiadosťou o priznanie postavenia chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska najneskôr v posledn) deň lehot) uvedenej v čl. ll. bod l tejto dohod). 
Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracovisko na dtt...lade 
predloženého kladného posudku orgánu na ochranu zdravia diíom prijatia posledného 
zamestnanca - uchádzača o zamestnanie so Ldravotným postihnutím na pracovné mi es to 
v zmysle tejto dohody, ale najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti, resp. vystavenia 
kladného posudku orgánu na ochranu zdravia. 

51 DÍ7ka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom 
pracovisku je najmenej 2 roky v mal)ch podnikoch odo dňa účinnosti pritnania postavenia 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Ak zamestnávater túto podmienku nesplní. je 
povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na takto 
7riadenom pracovnom mieste nebola V) konávaná pracovná činnosť. 

6/ Pracovné miesta. na ktor) ch zriaden ic bol poskytnutý príspevok. sa môžu obsadLOvať len 
uchádzačmi o zamestnanie so zdravotným postihnutím. In) mi Lalnestnancam i sa môžu tieto 
pracovné miesta obsadiť. ak sú dočasne vorné. iba s predchádzajúcim súhlasom úradu. a to na 
obdobie nepresahujúce 9 kalendárnych mesiacov a v prípade znevýhodnen)ch uchádLačov 
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o zamestnanie podľa § 8 ods. l písm. i) zákona o službách zamestnanosti na obdobie 
neprcsahujúce 12 kalendárn}ch mesiacov. 

7/ Predloži f úradu za každého L.amestnanca prijatého na pracovné miesto. na ktoré bol 
posk)tnutý príspevok. najneskôr do l O kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru 
hodnovernú: 
• kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle Zákonníka práce. mzdového /platového/ 

dekrétu ak dohodnutá mzda /plat/ nic je súčasťou pracovnej 7m luvy. ro7vrhnutic 
pracovného času, ak nie je s účast" ou pracovnej zmluvy 

• potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie. prihlášky na sociá lne poistenie 
a prihlášky podľa osobitných predpisov potvrdené príslušnými inštitúciami, resp. podané 
v elektronickej podobe. 

• kópiu rozhodnutia alebo oznámenia ociálnej poisťovne alebo kópiu posudku útvaru 
sociálneho zabezpečen ia podl'a .t.ákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 1abc.t.pečení 

policaj tov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o invalidite alebo 
percentuálnej miere poklesu schopnosti občana so zdravotným postihnutím vykonávať 
zárobkovú činnosť. 

• potvrdenie príslušného úradu o dobe evidencie uchádzača o zamestnanie so 1dravotným 
postihnutím a j eho vyradení L. evidencie ku dňu nástupu na vytvorené pracovné miesto 

• podl'a potreby i ďalšie doklady. ktoré určí úrad. 

8/ Dodržiavať štruktúru vytvorených pracovn)ch miest v sú lade so znením č l. ll bod l tejto 
dohody. priderovať prijatým zamestnancom prácu podra pracovnej zmluvy a platit' im 7a 
vykonanú prácu dohodnutú mzdu /plat/ v stanovenom výplatnom termíne. 

9/ V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru. pracovné miesto preobsadit' 
uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím v sú lade s čl. V. bod 3 a predloži( za 
každého zamestnanca doklad; podra č l. ll. bod 7. Ak zriadené pracovné miesto podl'a tejto 
dohod} je dočasne vorné po dobu viac ako 60 kalendárnych dní nepretržite (napr. z. dôvodu 
dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti. materskej dovolenk). neplateného vor na. 
absencie a pod.). je zamestnávater povinný po uplynutí tejto doby do 15 kalendárnych dní 
obsadí( miesto na dobu zastupovania uchádzačom o zamestnanie so zdravotn)'m postihnutím. 
ak sa s úradom nedohodne inak. V takom prípade zamestnávater s prijatým zamestnancom 
uzatvorí pracovnú zmluvu - pracovný pomer na dobu určitú , t.j. na dobu zastupovania 
a predloží doklady podl'a č l. ll. bod 7. 

l 0/ 0Lnámif písomne úradu: 
l O. l každé skončenie pracovného pomeru z.amestnanca prijatého do pracovného pomeru na 

zák lade tejto dohody do 30 kalendárn;ch dní od skončeni a pracovného pomeru. Súčasne 
predložiť kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru a kópiu odhlášok zo z.dravotného 
a sociálneho poistenia, 

l 0.2 nevykonávanie pracovnej činnosti na zriadenom pracovnom mieste trvajúce 'iac ako 30 
kalendárnych dní najneskôr do 15 kalendárnych dní po upi) nutí 30 kalendárnych dní 
nev) konávania pracovnej č innosti na z.riadenom pracovnom mieste. 

10.3 každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní od vz.niku danej 
skutočnost i. 

l 0.4 skutočnosti. ktoré môžu ovplyvni( 1ávä7ky V) pl}vajúce z tejto dohod) (najmä zmen} 
právneho stavu, adresy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. plnenia podmienok 
priznania postaven ia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vrátane kladného 
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posudku orgánu na ochranu zdravia) najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením 
zmeny. 

11.1 Pou.lit" príspevok podl'a tejto dohod) na aiadenie chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska v celkovej výške 38.625,76 EUR. slovom tridsaťosemtisícšcsťstodvadsat'päť 
eur sedemdesiatšesť eurocentov. v súlade s kalkuláciou predpokladaných nákladov na 
celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím. ktorá je neoddeliternou súčasťou 
tejto dohody (príloha č. 2). 

11.2 Zamestnávate!' je povinný dodržiavať týždenný pracovný čas a mesačnú mzdu podra čl. ll 
bod l a v súlade s kalkuláciou nákladov na celkovú cenu práce. V prípade. že zamcstnávater 
zvýši zamestnancovi prijatému do zamestnania podl'a tejto dohody m/du/plat. nie je 
potrebné vyhotoviť dodatok k dohode a ani ku kalkulácii nákladov na celkovú cenu prácu. 

12/ Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendámeho 
mesiaca. v ktorom bola mzda sp latná: 
dve vyhotovenia písomnej žiadosti o úhradu platby s l originálom a 2 kópiami dokladov. 
ktoré preukazujú skutočne vynaložené náklad) na celkovú cenu práce občanov so 
zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v sú lade 
s kalkuláciou nákladov na celkovú cenu práce skutočne vynaložené náklady na celkovú cenu 
práce. Za takýto doklad sa považujú: výplatná listina. mzdový list. výplatná páska. vrátane 
dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku 
poistného na zdravotné. sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie - rnesačný/é 

výkaz/y preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, mesačn) výkaz poistného 
a príspevkov do Sociálnej poisťovne. doklad o úhrade preddavku na daň zo závislej činnosti 
- mesačná rekapitulácia odvodov dane a v)pisy z účtu zamestnávatera. resp. potvrdenie 
o uskutočnení platby. 

Zamestná vater (prij ímater príspevku) je povinn) predkladať účtovné doklad) v ro7sahu 
podra § IO, ods. l zákona č. 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpiso\. 

13/ Viesť osobitnú evidenciu nákladov. v)kono' a hospodárskeho v)sledku chránenej dielne 
alebo chráneného pracoviska. evidenciu obsad7ovania podporen)ch pracovných mi est a 
evidenciu uhradenej celkovej cen) práce na každé podporené pracovné miesto. 

14/ Dodržiavať podmienky priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 
ktoré je predmetom osobitného schválenia úradu podl'a ustanovenia § 55 l.ákona o slu.lbách 
zamestnanosti. V prípade. že zamestnávate!' nedodržiava podmienky pri?nania postavenia 
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. úrad zruší priznanie postavenia chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska. 

15/ Dodržiavať zákon č. 82/2005 L.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas celej dÍžk) /achovania 
zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku podl'a čl. ll. 
bodu 5. 

16/ Vrátiť na účet úradu bez vyzvania: 
16.1 pomernú časť príspevku. zodpovedajúcu obdobiu. po ktoré si neplnil povinnosti V) plývajLICC 

z článku ll. bod 5 alebo 6 alebo 9 dohody. najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa. od 
ktorého došlo k nesplneniu niektorého z uvedených záväzkov nn číslo účtu úradu. ak sa 
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s úradom nedohodne na meJ lehote. Zamestnávater je povinný písomne oznámiť úradu 
vrátenie príspevku. 

16.2 celú sumu vyp lateného príspevku v prípade nedodržania dohodnutých Láväzkov uvedených v 
článku ll. bod l alebo 2 písm. b-c alebo 3 alebo 4 tejto dohod). a to najneskôr do 30-tich 
kalendárnych dní odo dňa. od ktorého došlo k nesplneniu niektorého z uvedených záväzkov 
na číslo účtu úradu. ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Zamestnávatcr je 
povinný písomne oznámiť úradu vráten ie príspevku. 

16.3 časť príspevku. ktorá bola zamestnávaterovi vyplatená odo dňa prerokovania protokolu 
o výsledku kontroly o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania. najneskôr do 30-tich 
kalendárnych dní odo dňa prerokovania tohto protokolu na čís l o účtu úradu. ak sa s úradom 
nedohodne na inej lehote. Zamestnávater je povinn) písomne OLnámiť úradu vrátenie 
príspevku. 

17/ Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetky doklady týkajúce sa 
poskytnutého príspevku najmenej l O rokov od poslednej platby. 

18/ Zamestnávater je povinný na vyžiadanie úradu preukázať dodr7iavanie podmienok tejto 
dohody, umožňovať výkon fyzickej kontrol} a poskytovať tejto kontrole súčinnosť. a to 
priebežne po celú dobu platnosti tejto dohod) a7 do doby piatich roko\ odo dr1a pos lednej 
úhrady oprávnených nákladov. 

19/ Umožn iť povereným zamestnancom Ministerstva práce. sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky (ďalej len .,ministerstvo"). Ústred ia práce. sociálnych vecí a rod iny (ďal ej len 
.. ústredie'·). úradu a ďalším kontrolným orgánom nahliadnuť do svojich účtovných výka1ov. 
bankových výpisov a ďalších dokladov a umo1niť vykonanie kontroly a auditu priebe/ne 
počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to aj do piatich rokov po ukončení ich 
trvania. V prípade neumoL.nenia výkonu kontrol) a auditu vzniká povinnosť vrátiť celú sumu 
vyplateného príspevku. 

201 Vytvoriť povereným zamestnancom mrnrsterstva. ústred ia. úradu a ďalších kontro lných 
orgánov. vykonávajúcim kontro lu . primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly a poskytnúť im pri vykonávaní kontroly potrebnú súčinnosť a všetky vy:liadané 
informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti V) naložených nákladov. 

2ll Použiť finančn) príspevok v súlade s kalkuláciou predpokladan)ch nákladov na ce lkovú cenu 
práce občanov so zd ravotným postihnutím pod ra § 9 ods. l , ktorá je neoddeliternou súčasťou 
tejto dohody (prí loha č. 2). na ktoré mu bol poskytnutý. Ak sa v priebehu výkonu následnej 
finančnej kontroly preukáže. L.e zamestnávate!' pou.Lil finančn) príspevok neoprávnene. je 
povinný tieto prostriedk) vrátiť na účet úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní od /istenia 
tejto skutočnosti. edodržanie podmienok tohto bodu sa bude považovať za porušenie 
finančnej disciplín) v zmysle § 31 ods. l zákona č. 523/2004 l./. o rozpočtov)ch pra\ idlách 
verejnej správ) a o zmene a doplnení niektor)ch zákono' ' znení neskorších predpisov. 

22/ Zamestnávater, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi 
a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť. efektívnosť a účinnosť ich pou.litia 
v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov)ch pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiSO\·. 
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23/ 0Lnačiť priestory resp. vybavenie chránenej dielne alebo chráneného pracovi ska. ktoré bolo 
fi nancované z príspevku podl"a tejto dohody, plagátmi a samolepkami, prípadne inými 
formami propagácie podra pok) nov úradu. informujúcimi o spolufinancovaní 7 prostriedkov 
E F. Uvedené označenie ponechať v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku po dobu 
trvania podporených pracovných miest. 

Článok III. 
Práva a povinnosti úradu 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zaväzuje: 

1/ Poskytnúť príspevok zamestnávaterovi, ktorý patrí do skupin) pod l'a § 12 ods. 2 písm. a) 
vyh lášky, na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, v ktorej bude vytvorené 
-' pracovné miesta pre uchádLačo\ o zamestnanie so zdravotným postihnutím. do v)šky 
38.625,76 EUR slovom tridsaťosemtisícšesľstodvad saľpäť eur a sedemdesiatšesť eurocentov 
nasledovne: 

2/ 

Po r. č. Profesia Kód KlAM Príspe\Ok na zriadené pracovné miesto \ 
EUR 

1 Operátor KSMP 3132 9.656,44 

2. Operátor KSMP 3132 9.656,44 

3. Operátor KSMP 3132 9.656,44 

4. Operátor KSMP 3132 9.656,44 

Spolu: x x 38.625,76 

a to v sú lade s kalku láciou predpokladaných nákladov na celkovú cenu práce občanov so 
zdravotným postihnutím. ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto dohod) (prí loha č. 2). najviac 
do výšk) príspevku podl"a tohto bodu. 

a) Poukazovať príspevok na účet zamestnávatcl'a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
predloženia dokladov podra článku ll. bod 12 v sú lade s čl. IV. V prípade. ak úrad /ist í 
v predložených dok ladoch nezrovnalosti. alebo má opodstatnené pachy bnosti o pravosti a lebo 
správnosti pred ložených dokladov. alebo Lamestnávater nepredloží doklad) uvedené v č l. ll . 
Bode 12. lehota na vyplatenie finančného príspevku pod ra predchádzajúcej vety nepi ) nie a to. 
až do skončen ia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov. alebo do odstránenia 
zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je to uveden é v čl. ll. bode 
12 dohody, ale len v lehote stanovenej v čl. ll . bode 12 dohody. V prípade. ak 
zamestnávateľ nepreukáže za sledovaný mesiac sku točne vynaložené náklady v lehote 
stanovenej v čl. ll. bode 12 dohody, úrad príspevok podl'a tejto dohody za toto obdobie 
neposkytne . V prípade dôvodného podozrenia. že konaním zamestnávatera došlo 
k nedodr2an iu podmienok tejto dohod) a z uvedeného dôvodu prebieha u Lamestnávatera 
kontrola alebo iné konanie . je úrad oprávnen) pozastaviť vyplácanie príspevku až do 
ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania. 

b) V prípade, ak úrad zistí. že zamestnávate l" poruši l Lá kaz nelegálneho zamestnáva nia. ukončí 
vyplácanie príspevku odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly \ sú lade s § 2 ods. 
4 Lákona č. 23111999 Z.z. o štátnej pomoci v znen í neskorších predpisov. 
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c) V prípade dôvodného podozrenia. že konaním zamestnávatel'a došlo k nedodržaniu 
podmienok tej to dohody, a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávateľa kontrola alebo iné 
konanie. je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie príspevku až do ukončenia výkonu kontroly 
alebo iného konania. 

31 Vrátiť zamestnávateľovi originály dokladov, preukazujúce skutočne vynaložené oprávnené 
náklady na zriadenie pracovného miesta, predložených podľa článku ll. bod 12 do 60 
kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. 

4/ Pri ukončení dohodnutého vzťahu alebo zmene podmienok jeho plnenia oproti tejto dohode, je 
úrad povinný vyčísliť výšku príspevku, ktorú je zamestnávater povinný vrátiť. Tieto údaje 
spo lu s podm ienkami a spôsobom ich vrátenia je úrad povinný písomne oznámiť 

zamestnávatel'ov i. 

51 Úrad je povinný pri používaní verejn)ch prostriedkov zachovávať hospodárnosť. efektívnosť a 
úči nnosť ich použitia. 

61 Doručiť zamestnávateľovi materiály podra článku ll. bod 24, na zabezpečen ie publicity 
o spolufinancovaní poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho soc iálneho fondu. 

Článok IV. 
Oprávnené náklady 

l l Za oprávnené náklady môžu byt' považované len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi 
v súvislosti s touto dohodou najskôr v deň účinnosti tejto dohody, a boli skutočne 

vynaložené zamestnávateľom v súlade s kalkuláciou predpokladaných nákladov na 
celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto dohody (príloha č . 2) a sú riadne odôvodnené, preukázané a v)lučnc súvisia s realizáciou 
podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

21 Oprávneným i nákladmi na zriadenie pracovného miesta sú náklady na celkovú cenu práce odo 
dňa účinnosti priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska . 

3/ Oprávneným i nák ladmi v rámci preukázaných nákladov sú všetky náklady. ktoré sú oprávnené 

v sú lade s predpismi ESF a s príslušnou schémou štátnej pomoci , podl'a ktorej sa príspevok 

poskytuje. 

Článok V. 
Osobitné podmienky 

l l Zamestnávateľ berie na vedomie. 7e príspevok, a to aj každá jeho časť. je prostriedkom 
V) plateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republik) a Európskeho sociálneho fondu. Na 
použitie týchto prostriedkov. kontrolu použitia týchto prostriedkov a ich vymáhanie sa vzťah uje 
režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. /ákon 
č. 502/200 l Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov)·ch pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zákon 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov). Zamestnávate!" súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa 
stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. Podpísaním dohody 
nevzniká zamestnávatel'ovi automatický nárok na uhradenie výdavku. ak nepreukáže 
oprávnenosť výdavku v zmysle usmernenia RO č. N3/2007(\H\ \-v.csf.gov.sk) k oprávnenosti 
výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 v zmy sle neskorších aktualizácií. 

2/ Do celkovej dÍžky zachovania zriadeného pracovného miesta, stanovenej v čl. ll. bod 5 tejto 
dohody, sa nezapočítava doba, počas ktorej nebolo miesto obsadené uchádl'ačom 

o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Do celkovej dÍ:/ky zachovania zriadeného 
pracovného miesta sa ďalej nezapočítava doba. počas ktorej bolo pracovné mi es to dočasne 
vol'né. Za dočasne vol'né pracovné miesto sa považuje aj doba nevykonávania pracovnej 
činnosti na /riadenom pracovnom mieste trvajúcej viac ako 60 dní podl"a čl. ll. bod 9. O túto 
dobu sa dÍžka zachovania zriadeného pracovného miesta predlžuje. 

3/ Doba neobsadenia zriadeného pracovného miesta z dôvodu jeho preobsadzovania mô.ic trvať 
maximálne 30 kalendárnych dní. ak sa zamestnávater nedohodne s úradom inak. Maximálne 
súhrnné neobsadenie podporeného pracovného miesta z dôvodu jeho preobsadzovania môže 
b)ť najviac 150 kalendárnych dní. 

4/ Zamestnávate!' si je vedom)', že za porušenie tejto dohody sa bude považovať aj porušenie 
finančnej disciplíny podra § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mení neskorších prepisov. 

51 Ministerstvo tinancií Slovenskej republiky je v 1.mysle § 24 zákona č. 231 / 1999 ZJ. o štátnej 
pomoci v znení neskorších predpisov oprávnené kontrolovať poskytnutie pomoci 
u poskytovatel'a pomoci (úrad) ako aj u príjemcu pomoci (zamestnávate!'). Za účelom 

overenia si relevantných skutočností je zamestnávater povinn} umo:lniť Ministerst\ u financií 
Slovenskej republiky toto overenie. Podra ustanovenia § 31 odsek 9 zákona č. 523/ 2004 7.l. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky oprávnené v prípade potreby uložiť a aj vymáhať 
odvod, penále a pokutu. 

6/ Zamestnávatel' súhlasí so zverejnením ďalej uvedených údajov vyplývajúcich z obsahu tejto 
dohody vo verejne dostupn) ch informačn)·ch zdrojoch : 

a) meno/obchodné meno/názov. 
b) IČO. 
c) adresa chránenej die lne alebo chráneného pracoviska. 
d) predmet č innosti chránenej dielne alebo chráneného pracov iska, 
e) kód SK NACE Rev. 2, 
f) počet podporených pracovn)ch miest v zmysle tejto dohody. 
g) počet zamestnancov - občanov so zdravotn)m postihnutím, 
h) výška poskytnutého príspevku. 
i) dátum priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

71 Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nev/niká zamestnávatel'ovi nárok na uhradenie 
nákladu v prípade. že ' rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti 
nákladu aj jeho nev) hnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť. 
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Článok VI. 
Skončenie dohody 

l l Dohodu je možné skončiť na zák lade vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto dohody. 

2/ Každý účastník tejto dohody je oprávnený odstúpiť od tejto dohody v prípade jej 1.ávažného 
porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa V)/aduje písomné oznámenie o odstúpení doručené 
druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Za závažné porušenie podmienok tejto dohod) 
sa považuje porušenie č lánku ll. body l, 2 b - c. 3. 4. 5. 16.1. 16.2. 16.3. 20 a v čl. Ili v bodoch 
l. 2a. 2b. Odstúpenie od tejto dohody sa netýka nároku na náhradu škody v7niknutej jej 
porušením 

3/ Forma skončenia dohody nemá vp lyv na vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia 
niektorého z jej účastníkov podľa§ 45 1 Občianskeho zákonníka. 

Článok VIl. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

l l Účastníc i dohody môlu túto dohodu meniť alebo dopÍr1aľ len písomným dodatkom k dohode 
podpísaným oboma účastníkmi dohody. na 7áklade písomného návrhu jednej zo strán tejto 
dohody. 

2/ Neoddeli tel'nou súčasťou tejto dohody je ka lkulácia predpokladaných nákladov na cell-..ovú cenu 
práce občanov so zdravotným postihnutím (príloha č. 2). Dohodu a kalkuláciu predpokladaných 
nákladov na celkovú cenu práce občanov so 7dravotným postihnutím je možné meniť a dopÍiíaľ 
len písomn)mi čís lovanými dodatkami. ktoré budú tvori ť jej ncoddelitel'nú súča~ť. 

K písomnému návrhu dodatkov k tejto dohode alebo kalkulácii predpokladaných nákladov na 
celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím sa účastníci dohod) zavä?ujú V)jadriť 
písomne v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní odo diía doručenia návrhu dodatku druhej 
zmluvnej strane. 

3/ Práva a povinnosti. ktoré nic sú upravené ' tejto dohode riadia sa ustanoveniami ;ákona č. 
5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. zákona č. 502/200 l Z.z. o 
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ;ákonov ' ;není 
neskorších predpisov. Lákona č. 523/2004 Z.L. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
;mene a doplnení niektor)ch zákonov v znení ne~korších predpisov. zákona č. 25/2006 L7. 
o verejnom obstarávan í a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Občianskeho ;ákonníka. 
Lákon č. 82/2005 Z.1. o nelegálnej práci a nelegálnom nmcstnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v mení neskorších predpisov a ostatn)·ch všeobecne závä;ných právnych 
predpisov platných na území SR. Právne v?ľahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne závämými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike ako aj platnými právn) mi predpismi Lurópskych 
spo ločenstiev. ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov dohody. 

4/ Účastníci tejto dohody budú pri písomnom styku uvádzať číslo tejto dohod}. 

Dohoda č. I5 §56PS '2011'!\iPII-2 , A 10' 11 



Kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne a lebo chráneného pracoviska 
a nákladov na celkovú cenu práce občanov so Ldra\ otným postihnutím podl'a § 9 ods. l 

Zamestnámter obchodne meno Mcsro Ll ale Mora' ce 1Co · 308676 
!Adresa sídla resp organ11:ačneJ zlolky· ot>ec. 1 maJa 2, /larc 

PSC uh.:a a črslo Moravec 953 Ol 

Adresa CIID 'CllP l maJa 2.Ziare \1ora,ce 
Predme! preva21uuc~J Cmm>~ll - !:>K NACE Re\ 2 
~ód Di!ZO\ 84 ll Všeobecná \CreJna spm' a 

l'redm~t činnos11 CHD CHI' Obsluha kamcro,eho monuorovacrcho "srcmu mesia /la rc MOI"d\Cc 

lameslná,ateľ a) ' 
l.un.".tn;l"atcľ bJ h) 

Druh sch<m\ DM 1'2007 

Dli.ka zacho,ama CHO CHP 2 rok\ 

TJp výdavku SAupina ~)'davMI' l) J~dflOIAa 1) Po&r jednorit>lc Jt>dnotkovd cena Vjda.•ky fpolu 

l :! 3 .f 5 ]x.f 

A. PrrdpoJJad:~nŕ nák111dy na zriadenie 
C'IIO/C'HP .t t x t r 

A.Spo/11 x ·' x x x 

T)p ''
1
dm·k11 Skupina '''dm·kov 1) x Mtsačnú mzda 

PredpoA!udaná Max/mtf/na rý§l.a 
m~acná CCP 3} CCP 4) 

l x 2 3 .f 
8. 1\íldadl na relko,·ú cenu práce (podl'll 

lírdnollh \rb pruo\ o~rb miesi) x ,l ' x x 

l protesra - oper-dl<lr KS \iP 3132 x 428 557.25 9.656,4-1 

l profesaa • oper.uor !\.SMI' 3132 x 428 557.25 9.656,-1-1 

l profesra - opera tor KSM P 313:! .l ·118 ~57.25 9.656.-1-1 

l profes aa . opcnitor KSMP 1132 .l 428 557.25 9.65(>,-1-1 

B.Spolu x .l l ~12 ELR 2 2:!9 El 'R 38.61.5.76 

CelkO>•t oprál'ltt!nt náklady 
A+B.Spolu x \ 'l( " 38.625,76 

ac"é?".c"~ r/Ó· ~4'. dD ..-'/ 
Mrcsto a dutum Nnra 

ÚRAD PRÁCE SOri~LJ\ľCH VECI A RODIN~ /.llffiCSlna\ ate l' tA E sro 
NITRA ,~,"~"''' {gJ Štefy1kova tr. 88 , Nitra 

Jana Macako'a ~ ~ 14 R PhDr 1\. Va 
'') pmcmal L:amcstnancc 'cene {/f.A - ' - \cduca AO l P pre 7.ar c,rna' ar l 
prrsluSneho utvaru / l podpiS at~\ l 'l 

llskuoana '"davko' Jl()dra Crsclnrka oora,ncfnvch "da, ko' Operačnch<'t orograrnu /arncstnanost a W<:ralna rnkluLra 

l'\ 
\ 
i 
J ~'-/ 2) Jednotka- napr ks. m2. m. a pod ® c,<J ~ 31 C'C'P = cd~ma c~na pmc~ (m/da +odvod> platene 7.amestna,atel'om) 

MO RP.. -.l 4) l\.laxrmalna \)Š~a CCP' /.,.msledohod) č I -1 1 ~56·PV2011 NPII-2./\ 


