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o poskytnutí pľíspevku na podpoľu ľozvoja miestnej a ľegionálnej zamestnanostĺ podl'a

$ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nĺektoľych
zákonov Y znení neskoľších predpisov

I ilrilil iltil ] ilililr ill llil ll ]ilil il iil lli llll llll lli li lil li li lll12599417*

(ďalej len,,dohodď')

uzatvorcnápodľa ustanovenia. $- 50j zźkonač).512004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a
o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov

(ďalej len,,zákon o sluŽbách zamęstnanosti")

Kód ITMS 2014+: 3 l203 1 J368

spľava
spľáva

medzi účastníkmi dohody:

Ústredie pľáce, socĺálnych vecí a ľodiny
Úľad práce, socĺálnych vecí a ľodĺny Čadca

Sídlo: Matičné námestie ć,.1617, čadca

Zasttlpený: PaedDr. Jozef Cech - ľiaditel'úľadu

lČo :30794536 DIČ: 202t777780

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK35 8180 0000 0070 0053 1452

(ďalej len,rúľad")

a

Zamestnávatel'om

Právnickou osobou: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred t78,023 54 Turzovka
V-zastúpení štatutárnym zá;tupcom: JUDľ. Ľubomír Golĺs
ICO:00314331 DIC:2020553315
SK NACE Rev2 (kóďtext) pľevaž. činnosť: 841lO/Všeobecná veľejná
SK NACE Rev2 (kód/text) podpor. činnosť: 8411O/Všeobecná verejná
Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s.
C. účtu: SK50 5600 0000 000204617002

(d'alej len,,zamestnávatel"')

článok I.
Predmet dohody

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí
príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa $ 50j zákona
o sluŽbách zamestnanosti (ďalej len ,,pľíspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho
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rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,SRo') a Euľópskeho sociálneho fondu (ďalej len
,,ESF")v zmysle:

- operačného programu Ľudské zdroje

- Národného pľojektu ',Podpoľa zamestnanosti UoZ prostredníctvom vybľaných
aktívnych opatrení na trhu präce-3"

- Zźlkona č,' 512004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o Zmene adoplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej |en,,zákon o sluŽbách zamestnanosti").

2. Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úľadom zamestnávateľovi na
podpoľu vytvárania pracovných miest podľa $ 50j zákona o sluŽbách
zamestnanosti v srilade s platnými a účinnými všeobecne záväznými pľávnymi predpismi
Slovenskej republiky a pľávnymi aktmi Euľópskeho spoločenstva.

3. Príspevok poskýnutý nazáklade tejto dohody sa skladá zpríspevku zo ŠR apríspevku
ESF. Vzájomný pomeľ medzi prostľiedkami spoluťrnancovania zo ŠR a ESF je 15 % : 85
%

Clánok II.
Pľáva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' sa zav äzujez

1. Pľijať 6 znevýhodnených uchádzačov ozamestnanie podľa $ 8 ods. 1 písm. b) alebo d)
zákona o sluŽbách zamestnanosti (ďalej len ,,znevýhodnený ucháđzač o zamestnanie")
vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo
znevýhodnených ucháđzačov o Zamestnanie podľa $ 8 ods. 1 písm. c), do pľacovného
pomeru na určitú dobu, ak pľacovný pomeľ je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice
ustanoveného týždenného pľacovného ěasu v nižšie uvedenej tabuľke podľa
charakteristiky pracovného miesta:

2. PredloŽiť úľadu za uchádzača o zamestnanie pľijatého na vytvoľené pľacovné miesto
najneskôr do 10 kalendárnych dní od uzatvorenia pracovného pomeru:

2

3

)

stl. I

Por. č.
PM

Pomocný pracovník
pri ochrane pred
povodňami

Iný pomocný
pracovník inde
neuvedenÝ

Iný pomocný
pracovník inde
neuvedenÝ

stl.2

Profesia

(musĺ byť totoŽná
s profesiou uvedenou
v budúcej pracovnej

zmluve)

931Ż006

9629999

9629999

stl.3

Kód

ISCO
- 08'

01.05.2018

01.05.2018

01.05.2018

stl.4

Dátum
vzniku
prac.

pomeru

9

9

6

stl.5

Pracovný
pomer bude
dohodnuý
na dobu
určittĺ
(uviesť
počet

kalendárnyc
h mesiacov)

9

9

6

stl.6

Dobn
poskytovania

prĺspevku

(uviesť počet
kalendámych
mesiacoch)

647,76

647,76

647,76

stl.7

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce

(v €)

l7 489,sŻ

t1 659,68

3 886,56

stl.8

Predpokladaná
celková cena

práce na
každom

jednotlivom PM
(v €)

stl. 6*stl.7
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a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle Zźlkonrńka pľáce a platového dekľétu,
resp. iného dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťou pľacovnej
zmluvy,

b) zamestnávateľom potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie, starobné dôchodkové sporenie,

c) podľa potľeby i ďalšie doklady, ktoré uľčí úrad.

3. DodrŽiavať štruktúru vytvoľeného pľacovného miesta v súlade so znením čl' il. bod 1)

tejto đohody, pľideľovať prijatému zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy a platiť
muza vykonanú pľácu dohodnutú mzdu lplat/ vo výplatnom termíne.

4. Vývoľené pracovné miesto obsadzovať ucháđzač,mi o zamestnanie v súlade s čl. II. bod
1.

5. Viesť ęvidenciu obsadzovania, poprípade aj preobsadzovania vývorených pracovných
miest, vrátane dokladov, ktoľé túto evidenciu potvrdzujú.

6. Predkladať úľadu v súlade s $ 10, ods. 1 zttkona č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších pľedpisov najneskôľ do posledného kalendáľneho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, v ktoľom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žĺadost'
o rĺhradu platby azátoveřl 1 oľiginál a 1 kópiu dokladov pľeukazujúcich vynaložeĺé
náklady na rĺhľadu mzdy a úhradu pľeddavku na poistné na zdravotné poistenie,
poĺstného na sociálne poistenie a pľíspevku na starobné dôchodkové spoľenie za
zamestnancov' na zamestnávanie ktoľých sa poskýuje príspevok.

Zatieto doklady sa považujú najmä: mzdový list alebo výp|atnapáska, vrátane dokladov o
skutočnom vyplatení mzdových pľostľiedkov; doklady o platbách preddavku poistného na
zdľavotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie - mesačné výkazy
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz pľeddavku vrátane
poistného apríspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy zíětu zamestnávateľa' resp.

potvrdenie banky o uskutočnení platby.

7. oznámiť písomne úradu najneskôľ do 30 kalendáľnych dní každú zmenu
dohodnutych podmienok odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia
každého skončenia pľacovného pomeru zamestnancov' na ktorých sa mu poskytuje
príspevok v zmysle tejto dohody. Súčasne pľedloŽiť kópiu dokladu o skončení
pracovného pomeľu' zamestnávateľom potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného
poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

8. V pľípade pľedčasného skončenĺa pľacovného pomeru zamestnanca, na ktorého sa
zamęstnávateľovi poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody zamestnávatel' môže (nie je
povinný) pľeobsadĺt' uvoľnené pracovné mĺesto v lehote podľa čl. V. bod 4 novým
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu
s dodržaním podmienok podľa čl. II' bod 1, ak sa s úradom nędohodne inak. Zároveřl
pľedloŽiť zakaždého nového znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na toto
pracovné miesto doklady podľa čl. II. bod 2.

9. V prípade, ak vytvoľené pľacovné miesto' na ktoré sa poskytuje zamestnávateľovi
pľíspevok, je dočasne voľné po dobu viac ako 30 kalendárnych dní nepľetrŽite (napr. z
dôvodu mateľskej alebo rodičovskej dovolenky), zamestnávateľ möže na toto pracovné

mięsto pľijať nového znevýhodneného IJoZ z evidencie UoZ úľadu pľi dodľžani
podmienok stanovených dohodou.
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l0.Vprípade, ak zamestnávateľ dočasne pridelí na výkon pľáce kužívatel'skému
zamestnávatel'ovi v Zmysle ustanovenia $ 58 Zákomikapráce zamestnanca' na ktorého
Zamestnávanie sa mu v Zmysle tejto dohody poskytuje pľíspevok, je povinný bez
vyzvani^ Yrátiť úľadu všetky finančné pľostriedky poskytnuté na zamestnávanie
tohto zamestnanca najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa dočasného pľidelenia.

1 1. Na vyžiadanie úľadu preukázať dodrŽiavanie podmienok tejto dohody, umoŽňovať výkon
Ą'zickej kontroly a poskytovať pri tejto kontľole súčinnosť, a to pľiebežne po celú dobu
platnosti tejto dohođy až do doby 5 ľokov odo dňa poslednej rĺhľady oprávnených
výdavkov.

l}'Umožniť povereným kontľolným oľgánom a oľgánom auditu nahliadnuť do svojich
účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umoŽniť vykonanie
kontľoly a auditu pľiebežne počas tľvania zźtväzkov vypl1ývajúcich z tejto dohody, ato aj
do piatich rokov po ukončení ich tľvania. V prípade neumožnenia výkonu kontľoly
a auditu povinnosť vrátiť poskytnuté finančné pľostriedky v plnej výške.

13. Vytvoriť povereným kontľolným orgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontrolu,
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontľoly a poskytnúť im pri jej
výkone potrebnú súčinnosť a všetĘ vyžiađané informácie a listiny, týkajúce sa najmä
opľávnenosti vynaloŽených nákladov.

14. označiť priestoľy pľacoviska zamestnancov' na ktoých sa mu poskytuje príspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní
z prostriedkov Euľópskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na
pracovisku po dobu tľvania tejto dohody. Informovať sa u pľĺjatého zamestnanca a
následne si to overit' na pľíslušnom rĺľade, čĺ má zamestnanec podpísanú Kaľtu
účastníka (najneskôr v deň nástupu do pracovného pomeľu zamestnanca).

15. Uchovávat' túto dohodu vrátane jej pľíloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého pľíspevku najmenej do troch ľokov od ukončenia opeľačného progľamu
Ľudské zdroje. V prípade financovania poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu je
potľebné uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.

16.Zamestnźxateľ, ktorému sa poskytujú verejné pľostľiedky, zodpovedá za hospodarenie s
nimi a je povinný pri ich pouŽívaní zachovźĺvat' hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č,. 52312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách verejnej
spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov.

17.Ak zamestnávateľ vykonáva viaceľo činností (napľ. ĺa základe živnostenského listu),
ktoré zahÍňajű aj zakázané činnosti' môže pouŽiť pľíspevok na tú oblasť svojej činnosti,
ktoľá nepatrí medzi zakźnané činnosti, zároveřl sa zaväzaje, že ho nepoužije na iný účel,
ľesp. na inú činnosť akoje uvedená v tejto dohođe.

Clánok III.
Práva a povinnosti rĺľadu

Úrad sa zaväzuje:
1. Poskytovať zamestnávateľovi mesačne pľíspevok na šesť vytvorených pľacovných miest

najviac po dohodnutú dobu (podľa tabuľky ě. 2) vo vyške 80 "/o z celkovej ceny
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práce zamestnanca prijatého do pracovného pomefu podľa čl. II. bod 1, najviac Yo
výške 60 o/o z celkovej ceny pľáce vypočítanei z priemeľnej mzdy zamestnanca
v hospodáľstve Slovenskej ľepubliky za pÍvý aź tretí štvľt'rok kalendárneho roka,
ktoľý predchádza kalendárnemu ľoku, v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej
úhrnnej sume na všetky podpoľované PM' najviac 26 428120 €..

Tabuľka č. 2:

Výška pľíspevku sa po celú dobu trvaniazttväzku nebude menĺť (nevaloľizuje sa).

2. Poskytovat' zamestnávatel'ovi príspevok podľa čl. ilI. bod l na jeho účet mesačne,
najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa predloženia kompletných dokladov podľa
článku II' bod 6 tejto dohody. V prípade, ak úľad zistí v predloŽených dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo spľávnosti
pređložených dokladov, lehota na vyplatenie ťrnančného príspevku podľa predchádzajúcej
vety neplynie, a to až do skončenia kontroly pľavosti a správnosti predloŽených dokladov,
alebo do odstľánenia zistených nezľovnalostí. V pľípade, ak zamestnávatel' nepreukáže
za sledovaný mesiac skutočne vynaložené náklady v lehote stanovenej v čl. II. bod 6
dohody, úľad príspevok podl'a čl. III. bod 1 tejto dohody za toto obdobie neposkytne'

3. Vrátiť zamestnávateľovi originál dokladov pľedloŽených podľa článku II. bod 6 dohody
do 60 kalendámych dní odo dňa ich predloženia. Za deň predloženia dokladov sa v tomto
pľípade povaŽuje deň, kedy sa predloŽená Žiadosť o platbu stala kompletnou' ľesp. deň
odstránenia zistených nezrovnalostí v pľedlo žený ch doklado ch.

4. Doručiť zamestnávateľovi mateľiály zabezpečujűce publicitu spolufinancovania
poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

5. Úrad je povinný pľi používaní veľejných pľostriedkov zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle $ 19 ods. 6 zákona Ó. 52312004 Z. z.

o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskoľších pľedpisov.

3

)

stl. I

Por. č.
PM

9312006

9629999

9629999

stl. 2

kód
rsco
- 08'

9

9

6

stl.3

Doba
poskytovania

príspevku
(v kalendárnych

mesiacoch)

647,76

647,76

647,76

stl.4

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce

zamestnanca
(v €)

Spolu max. prĺspevok nn celkovú
cenu práce

(v €)

518,20

518,20

518,20

stl.5

80%
predpokladanej

CCP
zamestnanca

(v €)

518120x3=
1554,60

518,20x/:
1 036,40

518,20
stl.6

Max.
mesačná

výška
príspevku

(v €)

26 4Ż8,20

I 554'60x9 =
13 991,40

I 036'40x9 =
9 327,60

3 109,20

stl.7

Max. celkový príspevok
na jednotlivé PM

(v €)
stl. 3*stl. 5, resp. stl. 6
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Clánok IV.
oprávnené náklady

1. Za oprávnené výdavky sa považujú len tie náklady, ktoľé vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti s touto dohodou najskôr v deň účinnosti tejto dohody, boli skutočne
vynaloŽené zamestĺávateľom a sú riadne odôvodnené apteukázané.

2. oprávneným nákladom na účely tejto dohody sú náklady na čast' celkovej ceny pľáce
zamestnancov prijatých do pracovného pomeru na podporované pracovné miesta
z evidencie uchádzač,ov o zamestnanie v zmysle podmienok tejto dohody. V prípade
financovania príspevku zo zdrojov operačného programu Ľudské zdroje opľávnenými
nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateľ vynaloŽil na vývorenie pľacovných miest
pľe zamestnancov z oprávneĺej cieľovej skupiny, ktorí pred vstupom do projektu podpísali
Kaľtu úěastníka.

3' oprávnené náklady musia byť doloŽené účtovnými dokladmi, ktoľé musia byt rozpísané
podľa j ednotlivých položiek. Musia bý' identifikovateľné.

4' Dohodnutá ýška príspevku sa po celú dobu tľvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje
sa).

Článoľ V.
osobitné podmienky

1. Zamestnávateľ, ktorému sa poskytujú veľejné prostľiedky, zodpovedá za hospodáľenie
s nimi a je povinný pľi ich pouŽívani zachovtxať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č,. 5Ż312004 Z' z. o ľozpočtových pľavidlách veľejnej
správy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov.

2. Zamestnávateľ berie na vedomie, Že pľíspevok je prostľiedkom vyplateným zo ŠR a Bsp.
Na účel použitia týchto prostľiedkov, kontľolu ich pouŽitia a ich vymáhanie sa vďahuje
režim upravený v osobitných pľedpisoch, najmä $ 68 zakona o službách zamestnanosti,
zźtkon ě.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútoľnom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov, zákon č,. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zĺení neskoľších
predpisov, zäkon č. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zamestnávateľ
súčasne berie na vedomie' že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému
finančného riadenia štľuktuľálnych fondov.

3' Uzatvoľením tejto dohody nevzniká pľávnickej osobe naľok na uhĺadenie nákladu
v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okľem opľávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnosť, hospodaľnosť a efektívnosť.

4. Dňom vzniku pľacovného miesta uzamestnávateľa na účely tejto dohody je deň vzniku
pracovného pomeru' t. j. deň, ktory bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do
pľáce s uchádzačom o Zamestnanie na uvedenom pracovnom mieste, na záklađe písomne
uzatvorenej pľacovnej zmluvy.

5' V prípade pľeobsadenia vývoreného pľacovného miestamôže toto pľacovné miesto zostať
neobsadené najviac po dobu 30 kalendáľnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa s úľadom
nedohodne inak.
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6. Závažné poľušenie podmienok tejto dohody je povaŽované Za porušenie ťrnančnej
disciplíny podľa zźtkona č,' 523/Ż004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čtánok VI.
Skončenie dohody

1. Túto dohodu je moŽné skončit' na záklađe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

2. Účastníci dohody sa dojednávajű, že oprávnene poskýnuté a čerpané plnenia podľa tejto
dohody poskytnuté zamestnávateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti skončenia tejto
dohody zostávajú nedotknuté.

3. Kažđý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypoveđať. Výpovedná doba
je jednomesačná azačina plynúť od pľvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede. Vypovedaním dohody zo stľany zamestnávate|'a, vznĺká mu
povinnosť vráúiť na účet úľadu všetky poskytnuté finančné pľostriedky do 30 dní
odo dňa podania výpovede na poštovt'i pľepravu alebo osobného podania na úľade.

4. Kaž:dý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od dohody pri závaźnom porušení
podmienok tejto dohody. Pľe platnosť odstupenia sa vyžaduje písomné oznámenie
o odstúpení doľučené druhému účastníkovi tejto dohody. odstúpenie je účinné dňom
doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody' odstúpením od
dohody sa táto ľuší od začĺatku a zamestnávatel' je povinný vrátĺt' úľadu posĘtnuté
Íinančné prostľiedky do 30 dní od nadobudnutia rĺčinnostĺ odstúpenia na účet úradu.

5' Za závaźné poľušenie podmienok tejto dohody sa povaŽuje porušenie niektorej z
povinností ustanovených v článku v č1. II. v bođoch l, Ż,3' 4,7,10, 16 a 17 a v čl. il.
v bode 2.

6' odstupenie od dohody sa nedotýka nároku na náhĺadu škody vzniknutej jej porušením.

Clánok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1' Zmeny V tejto dohođe možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody, nazáklade písomného návrhu jednej zo strán tejto

dohody.

2. V kaŽdom písomnom styku uváďzať číslo tejto dohody.

3' Pľávne vďahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami občianskeho
zákonníka (zakon č. 4011964 občiansky zákomik v zneni neskorších predpisov)
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej ľepublike
ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzt'ah
k záv azkom účastnĺko v doho dy'
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4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
úěinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia'

5. Vo všetkých ustanoveniach tejto dohody' zktorych vyplýva jej účastníkom povinnosť
píSomne oznámit', doručiť, poskytnút', predloŽiť, vrátiť či inak zabezpečiť oboznámenie
dľuhej zmluvnej Strany So skutočnosťami a plneniami podl'a tejto dohody, ak toto nie je
upravené inak' sa za splnenie povinnosti v đohodnutej lehote povaŽuje aj posledný deň
lehoty, v ktoľom bola zásielka podaná na poštovú pľepravu, bola osobne doručená do
podateľne príjemcu aoznaěená prezenčnou pečiatkou, ľesp' kedy bola platba poukázanźt
na úhĺadu.

6. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho ľozpoľu s
pľávnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Učastníci sa v takom
prípade zavazuju bezodkladne na zák|ađe vzájomnej dohody nahľadiť neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením v dodatku k dohode tak, aby zostal zachovaný
účel a obsah sledovaný touto dohodou.

7. Účinnosť dohody skončí splnením závazkov účastníkov dohody' alebo spôsobom
uvedeným v čl. VI. bode 1 alebo 3, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody podľa článku
VI. bod 4.

8' Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplyvajúcich z dohody v ľozsahu; názov,
sídlo, počet vytvorených pľacovných miest, výška ťrnaněného príspevku.

9. Táto dohoda je vyhotovená v tľoch rovnopisoch' z ktoých úľad pľijme dva ľovnopisy a
zaĺnestnáv ateľ prij me j eden rovnopis.

10. Účastníci dohody vyhlasujú, že sű opľávnení túto dohodu podpísať, Že si ju riadne
a dôsledne preěítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoruěne podpisujú.

V Cadci đř'a:26.04.2018

Za zamestĺávateľa: Zaurađ:
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