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o poskytnutí pľíspevku na podporu ľozvoja mĺestnej a regionálnej zamestnanostĺ podl'a

$ 50j zákona č. 5/200 4 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov Y znení neskoľších predpisov

(ďalej len,,dohoda")
uzavorenápodľa ustanovenia $ 50j zél$onaé.5/2OO4 z. ł.'osluŽbách zarnestnanosti a

o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneĺí neskoľších pľedpisov
(ďalej len,,zákon o službách zamestnanosti")

medzi účastníkmi doho dy :

Úradom pľáce sociálnýclrvôäí a ľodiľ-lY Čađca
Sídlo: Matičné námęstie 1617,022 0t Cadca
P.overená riadením uradu: Mgľ. oľga HažíkovĄĺČo:solgąsle DIČ:
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

(ďalej len,,úrad")

Zamestnávatel'om

SK NACE Rev2
SK NACE Rev2
Bankové spojenie

(ďalej len,,zamestnávateľ")

a

podporovaná činnosť: B41 10 V
:Prima Slovensko, a. s., IBAN:

šeobecná verejná správa
sK50 5600 0000 000204617002,

Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stľed 178, o23 54 Tuľzovka
V-zastupení štatutámym zástupcom: rUDľ. Ľubo4pír Golis
ICO: 00314331 DIC:2020553315

prevažujúca činnosť: 84110 Všeobecná veľejná správa

(spolu,,úěastníci dohody").

čHnok I.
Predmet dohody

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pľi poskytnutí
pľíspevku na podporu rozvoja miestnej a ľegionálnej zamestnanosti podľa $ 50j zákona
o službách zamestnanosti (ďalej len ,,pľíspevok"), ktorý sa poskytuj e zo zdtojov štátĺreho

rozpočfu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠR"; a Euľópskeho sociálneho fondu (ďalej len

,,ESF")v zmysle:

_ operačného programu Ľudské zdroje

- Náľođného pľojektu Podpora zamestnávaniaUoZ prostređníctvom VAOPT - 4

Tento projekt sa ľealizuje vd'aka poĺffi;##ĺ1'ľľr..ľľlneho fonđu v rámci *

aw wś!ru!!yĽ]śJ]-Ls!ll'..l/ĺ i1yg1y-ą5-1_quv.{i
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- Zźlkona č,. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a ozmene adoplnení niektor1ých

zákonov v zneĺi neskoľších predpisov (ďalej len ,'zákon o službách zamestnanosti").

2. Predmetom dohody je poskytovanie finančného pľíspevku úľadom zamestnávatęľovi na
podporu vytvárania pracovných miest podľa $ 50j ztl<oĺa o službách
zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne ztsaznými právnymi pľedpismi
Slovenskej republiky a pľávnymi aktmi &lrópskeho spoločenstva.

3. Pľíspevok poskýnutý na ztk\ađe tejto dohody sa skladá Zpľíspevłu zo ŠR apríspevku
ESF. Vzájomný pomeľ medzi prostľiedkami spoluflnancovania zo SR a ESF je 15 % : 85

%.

vji
Glánok II.

Práva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnátvatel' s a zaväzu j e :

1. Pľijať 1 znevýhodneného uchádzaća ozamestnanie podľa $ 8 ods. 1písm. b) alebo d)

zźtkona o službách zamestnanosti (ďalej len ,,zĺevýhodnený uchádzač o zamestnanie")
vedeného v eviđencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tľi mesiace alebo

znevýhĺldneného uclláĺlzaća o zźüIręstriariie po,íľa $ 8 ođs. 1 písm. c), đo pracovného
pomeru na uľčitú dobu, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v ľozsahu polovice
ustanoveného týždenného pracovného času v nižšie uvedenej tabuľke podľa

chaľakteristiky pracovných miest:

2. Predložiť úľadu za každého uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pľacovné

miesto najneskôr do 10 kalendfunych dní od uzatvorenia pľacovného pomeľu:

a) kópiu pracovnej zm\llvy uzatvorenej v zmysle Zákonrĺíka práce a platového dekľétu,

ľesp. iného dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťou pracovnej

zmluvy,
b) zamestnáyateľom potvľdenú kópiu prihlášky na zdtavotné poistenie, sociálne

. poistenie, starobné dôchodkové sporenie,
c) podl'a potreby i ďalšie doklady, ktoré uľčí úrad.

3. Dodržiavať štrukturu vytvoľeného pľacovného miesta v súlade so znením öl. il. bod 1)

tejto dohody, pľideľovať prijatému zamestnancovi prácu podľa pľacovnej zmlllvy a platiť

m|Jza vykonanú prácu dohodnutú mzdu lp|at/ vo výplatnom tęrmíno.

Tento pľojekt sa realizuje vd'aka podpoľe z Európskeho sociálneho fondu v rámci *

operačného programu Ľudské zdroje
l'l. yr' ll 

-e- up!-ĺĄ,1!L.cJ1!;o)Lsł ;'ult:ľľsLgsyśk
ńńá; ě.18llg/5o]/45
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l.

stl. l

'Počet

PM

Iný pomocný
administratĺvny
pĺacovnĺk inde
neuvedený

stl.2

Profesia

(musí bý totožná
s profesiou uvedenou
v budúcej pracovnej

zmluve)

44t9999

stl.3

Kód

rsco
- 08^

1^L2019

stl.4

Dátum
vzniku
prac.

p0meru

9

stl.5

Pracovný
pomer bude

dohodnutý na
dobu uľćitú
(uviesť počet
kalendámych

mesiacov)

9

stl'ó

Doba
poskytovania

pľĺspevku

(uviesť počet
kalendárnych
mesiacoch)

468,9s

stl.7

Predpokladaná
mesačná

celková cena
pľáce

(v €)

4220,55

stl.8

Predpokladaná
celková cena

pľáce na
každom

jednotlivom PM
(v €)

stt. ó*stl.7
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4. Vytvorené pľacovné miesto obsadzovať uchádzačom o zamestnanie v súlade s čl. II. bod

l.

5. Viesť evidenciu obsadzovania, popľípade aj pľeobsadzovania vytvoľeného pľacovného
miesta, wźńaÍLe dokladov, ktoľé túto evidenciu potvľdzujú.

6. Pľedkladat'úľadu v súlade s $ 10, ods. 1 Ąkona č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskoľších pľedpisov najneskôľ do posledného kaIendárneho dňa nasledujriceho
kalendámeho męsiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadosť o úhĺadu
platby azéüoveň 1 oľiginál a 1 kópiu dokladov pľeukazujúcich vynaložeĺé náklady na
úhľadu mzdy a úhĺadu pľeddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a pľíspevku na staľobné dôchodkové sporenie za zamestnancov' na
zamestnávanie ktorých sa poskytuj e pľíspevok.

Zatieto doklady sa považujú najmä: mzdový list alebo výplatná páska, vľátane dokladov o
skutoönom vyplatení mzdových pľostľiedkov; doklady o platbách pľeddavku poistného na
zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové spoľenie - mesačné výkazy
preddavkov na poistné na veľejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz pľeddavku vrźltane
poistného a príspevkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy z účtu zamestnźnateľa, resp.
potvľdenie banky o uskutočnení platby.

7, oznémiť písomne úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní každú zmenu đohodnutých
podmienok odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane ozĺélmęnia kaŽdého skončenia
pľacovného pomeľu zamestnanca, na ktorého sa mu poskytuje pľíspevok v zmysle tejto
dohody. Súčasne predloŽiť kópiu dokladu o skončení pľacovného pomeľu'
zamestnávateľom potvľdenú kópiu odhlášky zo zdľavotného poistenia, sociálneho
poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

8. V pľípade pľedčasného skončenia pracovného pomeľu zamestnanca, na ktoľého sa
zamestnávateľovi poskytuje pľíspevok v zmysle tejto dohody zamestnávatęľ môŽe (nie je
povinný) preobsadiť uvoľnené pľacov4é miesto v lehote podľa čl' V. bod 4 novým
zneýhodneným uchádzač,om o zamestnanie z evidencie uchádzaéov o zamestnanie uľadu
s dodrŽaním podmienok podľa čl. II. bod 1, ak sa s úľadom nedohodne iĺak. Zároveťl
predloŽiť zakaždého nového znevýhodneného uchádzaěa o zamestnanie prijatého na toto
pľacovné miesto doklady podľa čl. II. bod 2.

9. V pľípade, ak vytvorené pľacovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávateľovi
pľíspevok, je dočasne voľné po dobu viac ako 30 kalendárnych dní nepľetržite (ĺapt. z
dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky), zamestntxatel' môže na toto pľacovné
miesto pľijať nového znevýhodneného UoZ z evidencie UoZ úradu pľi đodľžaní
podmienok stanovených dohodou.

10. V prípade, ak zamestnźxateľ dočasne pridelí na výkon práce k užívatel'skému
zamestnźxateľovi v zmysle ustanovenia $ 58 Zákonrlíka pľáce zamestnanca' na ktorého
zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje pľíspevok, ję povinný bez
vyzvania vrátiť úľadu všetky finaněné prostľiedky poskytnuté na zamestĺáxanie tohto
zamestnanca najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa dočasného pridelenia.

11. Na vyžiadanie úľadu pteukźnať dodľžiavanie podmienok tejto dohody, umožňovať výkon

szickej kontľoly a poskytovať pľi tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody až do doby 5 ľokov odo dňa poslednej úhľady opľávnených
qýdavkov.

Tento pĄekt sa realizuje vďaka podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v ľámci *

opeľačného pľogľamu Ľudské zdľoje
1l'u, w'e n l P l o)lru e n t.'g2ut iĽ'Ľll:_esĹgĺ.tll$i

Dohoda ě.l8l1'9l50Jl45

,:t i, )

ěicÓcca
ttA-

a
J



Kód ITMS+:31203ls945
I2.UmoŽniť poveľeným kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich

účtovných výkazov, bankových výpisov aďalších dokladov aumožniť vykonanie
kontroly a auditu pľiebeŽne počas tľvania zźtvazkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj
do piatich ľokov po ukončení ich tľvania. V pľípade neumožnenia výkonu kontľoly
a auditu povinnosť vtátiť poskytnuté finančné prostľiedky v plnej výške.

l3.Vytvoriť poveľeným kontľolným oľgánořn aorgánom auditu vykonávajúcim kontľolu,
pľimerané podmienky na ľiadne a věasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej
výkone potľebnú súčinnosť a všeĘ vyŽiadané infoľmácie a listiny, týkajúce sa najmä
oprávnenosti vynaložených nakladov.

14. ozĺaěiť priestoľy pracoviska zamestnáncov, na ktoých sa mu poskytuje pľíspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, Śamolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní
z prostľiedkov Euľópskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na
pľacovisku po dobu trvania tejto dohody. Infoľmovať sa u prijatého zamestnanca a
následne si to oveľiť na pľíslušnom úrade, či má zamestnanec podpísanú Kaľtu ričastníka
(najneskôľ v deň nástupu do pľacovného pomeru zamestnanca).

15. Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všeĘch dokladov týkajúcich sa
poskytnutého pľíspevku najmenej do tľoch rokov od ukončenia operačného pľogľamu
Ľudské zdroje. V pľípade financovania poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu je
potľebné uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.

lí.Zamestnávateľ, ktoľému sa poskytujú veľejné pľostriedky, zodpovedá za hospodáľenie s
nimi a je povinný pri ich používaní zachovćtvať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v zmysle $ 19 dds. 3 zákonač,. 52312004 Z. z. o ľozpočtoých pľavidlách veĘnej
spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zĺení neskorších predpisov.

1'?. Ak zamestnávateľ vykonźxa viaceľo činností (napr. ĺa zákllađe živnostenského listu),
ktoľé zahrňajű aj zakźnané činnosti, môže použiť pľíspevok na tu oblasť svojej činnosti'
ktorá nepatrí medzi zakźzaĺé činnosti, aároveň sa zaväzuje, že ho nepoužije na iný účel,
ľesp. na inú činnosť ako je uvedená v tejto dohode.

Clánok III.
Pľáva a povinnosti rĺľadu

Úľad sa zaväzuje:
1. Poskfiovať zamestnéxateľovi mesačne príspevok na jedno vytvoľené pľacovné miesto

najviac po dohocĺnutú dobu (podľa tabul'ky č. 2) vo vyške 80 % z celkovej ceny pľáce
zamestnaĺca pľijatého do pľacovného pomeru podľa ěl. II. bod 1, najviac vo výške 60
%o z eelkovej ceny práce vypočítanej z priemeľnej mvdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej ľepubliky za prvý až tretí štvrt'rok kalendáľneho ľoka, ktoľý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa pľíspevok poskytuje v celkovej úhľnnej sume na
všetky podporované PM, najviac 3 376,44 c.

Tento pľojekt sa realizuje vd'aka podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v ľámci *

opeľačného pľogľamu Ľudské zdľoje
ll* ylgu plpyap ľtsoJ*ú /wl,lY'ęs!gsLs!

Dohoda č.l8ll9l50Jĺ45
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Tabuľka č. 2:

I

stl. I

Počet
PM

44t9999

stl. 2

kód
ISCO
- 08'

9

stl. 3

Doba
poskytovania

príspevku
(v kalendárnych

mesiacoch)

468,95

stl.4

Pľedpokladaná
mesačná

celková cena
práce

zamestnanca
(v €)

Spolu max. pľÍspevok na celkovú
cenu pľáce

(v €)

37 5i,16

stl.5

80 Yo
predpokladanej

ccP
zamestnanca

' (v€)

375,16
stl.6

Max.
mesačná

výška
pľíspevku

(v €)

3 376,44

3 376,44

stl.7

Max. celkový príspevok
na jednotlivé PM

(v €)
stl. 3*stl. 5, ľesp. stl. 6

Výška pľíspevku sa po celú dobu tľvaniazćľäzku nebude meniť (nevaloľizuje sa).

2. Poskytovať zamestnáLvatel'ovi pľíspevok podľa čl. ilI; bod 1 na jeho účet mesačne,
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompleĘých dokladov podľa
článku II. bod 6 tejto dohody. V prípade, ak úrad zisti v pľedložených dokladoch
nezrovnalosti' alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti
pľedložených dokladov, lehota na vyplatenie finaněného pľíspevku podľa pľedchádzajúcej
vety neplynie, a to až, đo skoněenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nszrovnalostí. V pľípade, ak zamestnźłvateľ ÍLeptęukáže za
sledovaný mesiac skutočne vynaložené náklađy v lehote stanovenej v čl. il. bođ 6 dohody,
úľad pľíspevok podľa č1. m. bod 1 tejto dohody zatoto obdobie neposkytnę.

3. Vľátiť Zamestnávateľovi jeden originál dokladov pľedloŽených podľa článku II. bod 6
dohody do 60 kalendáľnych dní odo dňa ich pľedloženia. Za deň pľedloženia dokladov sa
v tomto prípade považuje deň, kedy sa pľedložená Žiadosť o platbu stala kompletnou, ľesp.
deň odstľánenia zistených nezľovnalostí v predložených dokladoch.

4. Doručiť zamestnávateľovi mateľiály' zabezpečujúce publicitu spoluťlnancovania
poskytnutých príspevkov z pľostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

5. Uľad je povinný pri používaní veľejných pľostľiedkov zachovávať hospodáľnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle $ 19 ods. 6 zákona č,. 52312004 Z. z.
o ľozpočtoých pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
Y zfieni neskorších predpisov.

Clánok IV.
Opľávnené náklady

1. Za oprźxĺené výdavky sa považujú len tie náklady, ktoľé vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti s touto dohodou najskôľ v deň úěinnosti tejto dohody, boli skutoěne
vynaloŽené zamestnávateľom a sú riadne odôvodnené apreukźłzaĺé.

2. opľávneným nákladom na úěely tejto dohody sú náklady na časť celkovej ceny práce
zamestnanca pľijatého do pľacovného pomeľu na podpoľované pracovné miesto
z evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle podmienok tejto dohody. V pľípade
financovania pľíspevku zo zdľojov operačného progľamu Ľudské zdtoje opľávnenými
nákladmi sú len tie náklady, ktoľé zamestnávateľ vynaložil na vytvoľenie pľacovného
miesta pľe zamestnanca z oprźxĺenej cieľovej skupiny, ktoľý pľed vstupom do projekfu
podpísal Kaľtu účastníka.

Tento pľojekt sa realizuje vďaka podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v ľámci *

opeľačného progľamu Ľudské zdroje
u' w ĺ v. e n ] l l 2y'!i!1ś' !J-!'g!I! s !\ ly1'1ľtLę5 Ęĺ) r". s!

Dohoda č.'|8ĺl9l50ll45 ,
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3. opľávnené náklady musia byt'doložené účtovnými đokladmi, ktoré musia byť rozpísané

podl'a jednotlivých poloŽiek. Musia byť identifi kovateľné.

4. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu tľvania ztĺväzku nebude meniť (nevaloľizuje

sa),

Člĺnbt v.
osobitné podmienky

1. Zamestnávateľ, ktorému sa poskytujú veľejné pľostľieđky, zodpovedá za hospodáľenie
s nimi a je povinný pľi ich používaní zachovávať hospodáľnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitiav zmysle $ 19 ods. 3 zźlkonač,. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veĘnej
spľávy a o zmene a doplnení niektoľých'zákonov v zneĺíneskorších predpisov.

2. Zamestntpateľ berie na vedomie, že pľíspevok je pľostriedkom vyplateným zo ŠR a ESF.
Na účel použitia týchto prostľiedkov, kontľolu ich použitia a ich vymáhanie sa vďahuje
ręžim upľavený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona o sluŽbách zamestnanosti,
zźlkon č,.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútoľnom audite a o zÍnene a doplnení
niektoĺých zákonov v znení nęskorších pľedpisov, zěĺkon č,. 52312004 Z. z. o ľozpoětových
pravidlách verejnej spľávy a o zmene a đoplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
pľedpisov, zźl<oĺ č,. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zamestnávateľ
súčasne beľie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčast?ou systému
fi nančného ľiadenia štľukturálnych fondov.

3. TJzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhľadenie nákladu
v prípade, že v rźtmci plnenia podmienok dohody nepreukáže okľem opľávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

4. Dňom vzniku pľacovného miesta u zamestnávateľa na účely tejto dohody je deň vzniku
pracovného pomeľu' t. j. deň, ktoľý bol dohodnutý v pľacovnej zmluve ako deň nástupu do
práce s uchádzačom o zamestnanie na uvedenom pľacovnom mieste, na zák|ade písomne

uzatvoľenej pľacovnej zmluvy.

5. V pľípade pľeobsadenia vytvoľeného pľacovného miestamőŽe toto pľacovné miesto zostať
neobsadené najviac po dobu 30 kalendáľnych dní od jeho uvolhenia, ak sa suľadom
nedohodne inak.

6. Závažné poľušenie podmienok tejto dohody je považované za porušenie finančnej

đisciplíny podľa zákoĺa č,. 52312004 Z. z. o ľozpočtoqých pľavidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zźtkonov v zĺení neskoľších predpisov.

článok VI.
Skončenie dohody

1. Túto dohodu je možné skončiť na zźlklade vzájomnej písomnej dohođy účastníkov tejto

dohody.

2. Účastníci dohody sa dojednávajű, že opľávnene poskytnuté a čeľpané plnenia podl'a tejto

dohody poskytnuté zamestntxateľovi do dňa nadobudnutia úěinnosti skončenia tejto

dohody zostávajú nedotknuté.

3. KaŽđý účastník tejto dohody je opľávnený písomne dohodu vypoveđať. Výpovedná doba
je jednomesačná azaćína plynút' od prvého dňa kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po
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doručení výpovede. Vypovedaním dohody zo stľany 
"u*..rnär1o1':1'ľ'Tl?ľi"ľ;povinnost' vtátiť na účet úradu všetky po'tytnute finanone prostľiedky do 30 dní odo dňapodania výpovede na poštovú pľepľavualebä osobného podania na úrade.4' Každý zúčastníkoY 

'doloay_je 
o1ľivn1ný odstúpiť od dohody pľi závažnomporušenípodmienok tejto-dohody"ľ; o'"*ost' odstúpenia sa vyŽaduje písomné oznámenieoodstúpení doruěené druhému účastnĺkovĺ t..ĺĺ"_áär'ody. odstúpenie je účinné dňomdoruěenia oznámenia o odstúpení dľuhému íÉŇ;ík""i tejto dohody. odstúpením oddohody sa táto ruší od zač'iitku a 

11me-stnávatel' 
je povinný wátiť úľadu poskýnutéÍinančné prostľiedky do 30 dní oJnadobudnutia ĺoĺnnostĺ odstúpenia na účet úradu.5' Za závažné porušenie podmienok tejto_ dohody sa povaŽuje poľušenie niektorej z

ľi:'ffi:r' 
ustanovených v článku v ĺt.-u. u uáa*n-Ĺ ż, 3, 4,'7,io,-ía'u 17 a včl. n.

6' odsfupenie od dohody sa nedotýka nároku na náhľadu škody vzniknutej jej porušením.

Vš eo b ec n, ľj#."* ult;r," 
" 

ove n ia
1' Zmeny v tejtp dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode

ä:ľo"äľo* 
oboma účastníkmi dohoäy, nurilriuaěpĺ'"'""er," návrhu jed n"i rostľán tejto

;t''r ;.to€€aoa
rf-/f
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. V každom písomnom styku uvádzať číslo tejto dohody.
' Pľávne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami občianskehozákomíka (zákon č' 40/lb64 občiansky ,ilro'^ĺl, v znení neskoľších pľedpisov)aostatnými všeobecne závii.znými pľĺvnymi p..api'rni platnými 

"śl"""'rLej republikeako aj platnými pľávnymi p..Jpi'-ĺ "Bu'op'lď.l' 
spoločenstiev, ktoré maj il vďahkzźryiizkomúčastnikov oonoaý. 

l---

4' Táto dohoda nadobúda platnost' .dlg. jej. podpísania obom a zmluvnými stranami aúčinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
"';';ń";ä. 

""

5' Vo všeĘch usj39v"liľl' tejto doho dy, .?ktoých llPtÝvajej účastníkom povinnosťpísomne o"nuT]':"-1:'učit', poskytnút', predlozit,'irátlt' či inak zabezpečiť oboznámeniedruhej zmluvnej stľany so skuoůn9.t'u.i a pln"niami podľa t.jt" á;ń;y, ak toto nie jeupľavené inak' sa_ za splnenie povinnosti v äohoänut.i l"ľrote povaŽuje aj posledný deňlehoty' v ktorom bola zásielka podaná ; 

'ďŇ-ir.pru*, 
bola osobne doručená do

äitrjľpľíjemcu 
aoznaěenápľezeněnou pečiatkoi, ľesp. kedy bola platba poukázaná

6' Ak sa niektoré.ustanovenie tejto ľ"|9a' stane neplatnýmv dôsledku jeho ľozporu spľávnymi predpismi SR a ES, nespôsobí I;'"phil;;i;celej dohody. Účastníci sa v takomprípade zavžizuju bezodkladne na základä iiiio^1r"i dohody nahĺadiť neplatné
äľi:"äffi,ä:::äľi":ľíä ämä*''' ' ááo"*J"ŕ oońoa" tak,'aby Ästal zachävaný

7' Účinnosť dohody ;k9nĺj splnením záväzkov účastníkov dohody, alebo spôsobom
i]:ťä'ľ 

v čl' VI' bode 1 alôbo 3, pokial'neaojae Ĺ ädsfiipeniu oa áor'"áy podľa článku

)

J

7Tento pĘekt sa ľealizuje vd'aka-podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v ľámci *opeľačného pľogramu Ľudské zdľoje 
-__- --"
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8. Zaĺĺestĺttvateľ súhlasí so zverejnením údajov vyp1ývajúcich z dohody v ľozsahui rLäzov'

sídlo, poěet "il;äí"h 
p*ouný.r' *ĺ.'t, uýška finančného pľíspevku'

g, Táto dohoda je vyhotovená v tľoch rovnopisoch, zktoľých úľad pľijme dva ľovnopisy a

zamestrLáv ateľ pľij me j eden ľovnopls'

lo.Úöastníci dohođy vyhlasujri, že sú opľáłnení túto dohodu pođpísať' že si ju riadne

a dôsledne pľeěíia1i a súhlasia s jej ^obsahom'. neuzavľeli ju í tiesni ari za zvlášť

neýhodný"ľ, poj*i"not a naznak!,ťľ'r"* s jej obsahom ju v1ástnoručne podpisujú'

:;' ,if :.,'osÔoao/raa
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