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Dodatok č. 1
k dohode č. 18/19/0601307 o poskytnutí príspevku na úhľadu pľevádzkových nákladov
chľánenej dielne alebo chľáneného pľacoviska a na úhradu nákladov na dopravu
zamestnancov podl'a $ 60 ods. 2 zákona č,.5 12004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov
na kalendáľny ľok 2018
(ďalej len,,dodatok"),
uzatvorený medzi účastníkmiđodatku:

Úľadom pľáce, sociálnych vecí a ľodiny čadca
sídlo : Matičnénámestie 1617 , O22 01 Čadca
v mene ktoľéhokoná: PaedDľ. Jozef Cech

ĺČo:zolgąsla

čísloúčtuv tvare IBAN:
sK79 8180 0000 0070 0053 1436
(ďalej len,,úrad")
a

zamestnávatel'om:
názovlobchodné

meno:

Męsto Turzovka

sídlo zamestnávateľa:

Stľed 178, 023 54 Tuľzovka

sídlochľánenej dielnealebochĺánenéhopracoviska: Stred I78,023 54 Turzovka
v mene ktoľéhokoná (meno a

priezvisko):

JUDľ. ĽubomíľGolis

IČo:

003 l43 31

čísloúčtuv tvare IBAN:

sK50 5600 0000 00020461,7002

Zapisaný v ŠÚ _ SR registri vedenom

v Žilinepod číslom00314331

(d'alej len,,zamestnávatel"')

dodatku'o.
spolu,,účastnícĺ
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čHnok I.

V zmysle článku VII. bodu 1 dohody

ć,. 1811910601307 zo dňa 27.03.2018 a na návľh
vecí arodiny Čađca,z dôvodu uzatvoľenia Zmluvy o poskytnutí
nenávľatného finančnéhopľíspevku na ľealizáciu NP Podpoľa zamestnávania občanov
so zdľavotným postĺhnutím 3, sa účastnícitejto dohody dohodli na zmene
dohodnu{ých podmienok nasledovne:

Úradu práce, sociálnych

na : SK 35 8180 0000 0070 0053 1452
Mení sa čísloúčtu,,úľadu"

čHnot I. Dohody ,,Účel a predmet dohody'o sa bod 2 mení a zniez
2. Predmetom dohody je poskytnutie príspevku zamestnávateľovi, ktoý poskýuje úľadzo
a štátneho rozpočtu Slovenskej
zdrojov Euľópskeho sociálneho fondu (ďalej len
',ESF")I
(ďalej
len,,ŠR";2 v zmysle:
ľepubliky
a) opeľačnéhoprogľamu Ľudské zdroje
b) Národného pľojektu Podpoľa zamestnávania občanov so zdravotým postihnutím _ 3
c) Schémy pomoci de minimis na podporu Zamestnanosti Schéma DM _ 1612014
v platnom zneni.

čHnot II. Dohody ,,Práva a povinnosti zamestn ávate|'a" sa dopĺňa bod 10 a zniez
l0. Uchovávať tuto dohodu vrźúanejej príloh a ďalšie doklady týkajúce sa poskýnutého

pľíspevkunajmenej
ĽZ) na roky

7 ľokov od skončenia opeľačnéhopľogľamu Ľudské zdroje (oP

2014 -2020. V prípade financovaniapríspevku zo štátneho rozpočtu SRje potľebné
uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 ľokov od poskytnutia príspevku.

čhnok II. Dohody ,,Práva

a povinnosti zamestn źxatell'a" sa dopÍňa bod

11 a zniez

1. V prípade Íinancovania príspevku v rámci národného projektu zo zdtojov Európskeho
sociálnęho fondu (ESF) je zamestnétvateľ povinný zabezpečiť zakaŽdého zamestnanca so ZP,
na ktoľého poŽaduje úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP, vyplnenie a podpísanie
Karty účastníkapľojektu s dátumom, ktoým je zaěiatok podporovaného obdobia (deň vstupu
do aktivity v rámci národného pľojektu). Každý účastník,ktorý do projektu vstúpi (bez
ohľađuna dĺžkujeho zapojenia v pľojekte) musí mať vyplnenú kartu účastníka.Ak vyplnená
a podpísaná karta účastníkanebude doloŽená k tejto dohode nemôže by' takyto účastník
pľojektu financovaný z prostrieđkovESF.
1

článoľII. Dohody ,rPráva

a povinnosti zamestn,ávate|'a"

sa dopĺňa bod 12 a zniez

12' oznaěiť pľiestory' ľesp. vybavenie CHD alebo CHP, ktoré bolo ťtnancované na zák|ađe
tejto dohody z prostriedkov ESF plagátm| samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci
póvinnej publicity, informujúcimi o spolufinancovaní z ESF. Uvedené označenie ponechať po
dobu trvania tejto dohody.
l

'

N.hodi...

sa odstráni úrad , v tom prípade úrad odstráni aj písm. a) a b) v rámci tohto bodu

N"hodiu"" sa odstráni úrad

Strana 2 z 4

*ée
aao
---

EURÔPSKÄ ÚNlA
Európsky !ftiálny fond
Európsky fond reglonálneho ŕoŻvoja

oPERAČNÝ PRoGRAM
ĽUDsKÉZDRoJE

Kód ITMS2Ol4+:

3

l203

lR08l

článoľIII. Dohody ,rPráva a povĺnnosti úľadu"sa dopĺňa bod 8 a zniez

8.

Poskytnúť zamestnávateľovi pľopagaěné pľedmety (nálepky, plagáty, informačné
aprezentaěné mateľiály) v rámci zabezpečeniapovinnej publicity o ESF.

člĺnoľIV. Dohody,,opľávnené náklady"

sa dopíňa bod 1

azniez

I.Za oprávnené náklady v zmysle tejto dohody sú považovanélen tie náklady, ktoré vznikli
zamestnávateľovi v srivislosti s touto dohodou najskôľ od 01.01.2018 a najneskôr do
31.I2'20I8 a boli zamestnávatel'om skutočne vynaloŽené v súlade s pľedpismi pre pouŽívanie
finančných pľostriedkov z európskych štrukturálnych a invęstičných fondov (ak je pľíspevok
poskýovaný v ľámci národného pľojektu financovaného z ESF), v súlade s príslušnou
schémou pomoci, podľa ktoľej sa príspevok poskytuje (v prípade' že pľíspevok je
minimálnor-/štátnou pomocou) a sú oprávnené podľa bodu 2.

Clánok V. Dohody ,,Osobitné podmienky" sa mení bod 2 azniez

2. Na použitie veľejných pľostriedkov, ich kontrolu, vymáhanie a ukladanie sankcií za
porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje ľežimupľavený v právnych pľedpisoch SR a v
pľávnych aktoch pÚ. sĺ to najmä zźtkoĺč).52312004Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej
správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskoršíchpredpisov' zákon č,.
357l20I5 Z. z' o finančnej kontľole a audite ao zmęne a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskorších predpisov a v prípade spoluťrnancovania z prostľiedkov ESF aj zákon č,.29212014
Z' z. o príspevku poskýovanom z euľópskych štruktuľálnych a investičných fondov a o
Zmene a doplnení niektorých zákonov, pľíslušnýnáľodný pľojekt a iné.

čHnok V. Dohody ,,osobitné podmienky" sa dopĺňa bod

8

a

zniez

8. Zamestnávateľ berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť,je finaněným
pľostľiedkom vyplateným z ESF, a Že jeho prijatím na základe tejto dohody sa stáva súčasťou
systému riadenia štľukturálnych fondov3.

Článok V. Dohody ,rOsobitné podmienky" sa mení a dopĺňa bod 9,

ktoý

znie:

9. Platby v hotovosti sú podľa Systému riadenia európskych štľukturálnych a investičných
fondov, programové obdobie 2014 _ 2020 v platnom zneni limitované: hotovostné platby
zabňajircevýdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vľátane
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V pľípadeúhľad v
hotovosti sú výdavky oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo nepľekročiasumu 500 EUR,
pľičommaximálna hodnota realizovaných úhľadv hotovosti v jednom mesiaci nepľesiahne
1 500

3
4

EUR.4

Platí len ak zamestnálłateľ prijíma finančnéprosrriedlE v rámci NP financovaného z ESF. Ak ide
sa príspevok poslĺytuje len :o ŠRúrad bod j vypusĺí'

o zamestnávateľa v

rdmci BSK alebo ak

Platílenak:amestnávateľprijímajnančnéprostriedlcyvnźmciNPfinancovanéhozESF'Akideozamestnávateľavrámci
sa prĺspevok postg,n4e len

=o

ŠRúrad bod

7

BSKaleboak

vypustí'
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čHnok II.
1. ostatné ustanovenia dohody vľátane jej príloh zostávaj'(l nezmenené.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťouDohody.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, zktorých jeden dostane úľada jeden
zamęstnávateľ.
4' Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmidohody a
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Účastníci vyhlasujú, že su opľávnení tento dodatok podpísať,prečítalisi ho' jeho obsah
porozumeli a súhlasia s ním.

Svojim podpisom účastníkdohođypotvrdzuje prevzatie tejto đohodyaprevzatie mateľiálu
zabezpečujúcehopublicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov z pľostľiedkov
Európskeho sociálneho fondu.

V Čadci dňa 18.09.2018

V Čadci dňa 18.09.2018

Za zamestnávateľa:

Zallrađ
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JUDľ.

bomír Golis
mesta Turzovka

PaedDľ. Jozef Cech
ľiaditeľ Úpsvn Čadca
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