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Dohoda
číslo 18 l t9 l 52A llss

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostĺ foľmou dobrovol'níckej
služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost'formou dobľovol'níckej služby

pľávnickej osobe
vzatvorcnápodľa $ 52a ods. 9 zákonač,. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v zĺeni neskorších predpisov
(ďalej len,,dohoda")

međzi účastníkmi dohody :

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úľad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny čadca
Sídlo: Matičné námestĺe č,.1617, Cadca
Zastiryený ľiaditeľom: PaedDr. Jozef Cech
ICO:30794536
DIČ: 2021777780
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0053 1452
(ďalej len,,úľađ")

Právnická osoba : Mesto Tuľzovka
Sídlo: Tuľzovka Stred č. 178' 023 54
7'3stúpené pľimátorom: JUDľ. Ľubomíľ Golis
ICO: 00314331
DIČ: 2020553315
IBAN: SK505600000000020 4617 002
SK NACE Rev. 2 : 84.11. Všeobecná veľejná správa
(ďalej len 

"pľávnická 
osobď'' 

elánok I.
Účel a predmet dohody

1' Účelom dohody je úpľava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku
na aktivačnĺ 8innośť foľmou dóbľovoľníckej sluŽby (ďalej len ,,ftnančný príspevok")
podľa $ 52a zákona č,. 5l2OO4 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmenę a doplnení
nĺeLto'ýcľr zákonov v znęní neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o službách
zamestnanosti"), ktorý sa poskytuj e zo zdrojov Éuľópskeho sociálneho fondu (ďalej len

,,ESF") a štátneho rozpočtu (ďalej len,,ŠR"; príjemcovi pľíspevku v zmysle:
a) operačného progľamu Ľudské zdroje

Prioritná os 3 Zamestnanosť,
b) Náľodného pľojektu: ,,Podpora zamestnávaniaÍJoZpľostľedníctvom vybľaných

aktívnych opatľení na tľhu prtrce-3"

Ntźrodný projekt ,,Podporazamestnávania UoZ pľostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na tľhu práce-3"

sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociáIneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje
l.l,\|,ĺĺ,.enlpl'o),ntellr.gol,.'sk/w11l11l.e5f.gĺll'.sk 
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Kód ITMS 20I4+:3I203IJ368,
c) zákona o službách zamestnanosti.

Pľędmetom dohody je úprava práv apovinností účastníkov dohody pri zabezpeěe.i
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobľovoľníckej služby (ďaĘ len
,,dobľovoľnícka službď') aposkytovaní Íinančného príspevku pľíjemcovi príspevku na
úhľadu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej sluŽby
aprevádzku dobrovoľníckej služby, na urazoyé poistenie uchádzačov o zamestnanie
(ďalej len ,,UoZ"), na úhradu poplatku za doklad pľeukazujúci zdravotnú spôsobilosť
UoZ, ak to pľávnická osoba vyžaduje, na úhľadu časti nákladov na osobné ochľanné
pľacovné prostľiedky' pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoľé súvisia
s vykonávaním dobrovoľníckej sluŽby a na úhradu časti celkovej ceny pľáce zamestnanca,
kto4ý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s plaĘými a účinnými všeobecne
zźxťnnými právnymi pľedpismi Slovenskej repubtiky a pľávnymi aktmi Európskych
spoločenstiev.

3' Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva zpľíspevku zo ŠR
a pľíspevku ESF. Vzájomný pomer međzi prostriedkami spolufinancovania je 85 % z ESF
aIS %o zo SR' 

článok II.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzujez

1. Poskytnúť právnickej osobe pľíspevok podľa $ 52a ods. 4 a 5 ztlkona o sluŽbách
zamestnanosti na úhľadu časti nákladov, ktoľé súvĺsia s vykonávaním dobrovol'níckej
služby, najviac vo výške 600,24 € a príspevok na úhĺadu časti celkovej ceny pľáce
zamestnanca' ktoqý organŁuje dobľovolonícku službu, ak má takého zamestnanca,
najviac vo výške 0 €, spolu najviac vo výške 600124 € slovom: šesťsto eur a dvadsaťštyri
eurocentov.

2. Pri stanovení celkovej vyšky poskytovaného príspevku podľa bodu 1 zohľadniť termín
zač,atia vykonávania dobrovol'níckej služby, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. ilI. bod
3, ako aj celkový počet UoZ, ktoń vykonávajú' resp. vykonávali dobľovoľnícku službu.
Po zohľadnení týchto skutočností poskytnúť právnickej osobe mesačne príspevok za
1UoZ vykonávajúceho dobľovol'nícku službu v štruktúľe: pľíspevok na úhĺadu časti
nákladov, ktoľé súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej sluŽby, najviac vo výške 50,02 €,

a pľíspevok na úhĺadu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktory oľganizuje
dobľovoľnícku sluŽbu, najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za l IJoZ najviac vo výške
50'02 €'

3. Poskytnúť pľávnickej osobe pľíspevok v plnej výške podl'a bodu 2 tohto článku v prípade,
ak teľmín zač,atia dobrovoľníckej sluŽby IJoZje od 1. dňa do 15. dňa v kalendárnom
mesiaci.
Poskytnúť pľávnickej osobe príspevok v polovičnej výške zo stanovenej plnej výšky
v prípade, ak teľmín zač,atía dobrovoľníckej služby UoZ je od 16. dňa do konca
kalendáľneho mesiaca.

4 Poskytnúť právnickej osobe príspevok v plnej výške podl'a bodu 2 tohto článku, akTJoZ
odpracuje počas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týŽdenného
pracovného času.

Národný projekt ,,Podporazamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3.,
sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociólneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje
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Poskytnúť pľávnickej osobe pľíspevok v polovičnej výške podľa bodu 2 tohto článku' ak
UoZ odpľacuje počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného
pľacovného času' ľesp' menej ako dvojnásobok týŽdenného pľacovného ěasu.

5. Poskytnúť pľávnickej osobe mesačne pľíspevok zaUoZ, ktoľí vykonávali dobľovoľnícku
sluŽbu v pľíslušnom kalendáľnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej skutočnostiam podl'a
bodu 2, 3, 4 tohto článku a skutočne vyna\oženým a preukázaným výdavkom'

6. Poukazovať pľávnickej osobe počas doby oľganizovania dobrovoľníckej služby mesačne
pľíspevok na účet, najneskôr do 30 kalendáľnych dní odo dňa predloŽenia všetkých
dohodnutých dokladov. V prípade, ak riľađ zistí v pľedložených dokladoch nezrovnalosti
alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predloŽených dokladov,
lehota na vyplatenie finančného pľíspevku podľa predcháđzajúcej vety neplynie, ato až
do skončenia kontroly pravosti a správnosti pľedložených dokladov alebo do odstľánenia
zistených nezrovnalostí.

7. Vyplatiť poslednú časť pľíspevku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom
pľedložení a skontrolovaní dohodnutých dokladov apo pľedložení ,,Správy
o lanntifikovanom prínose oľganizovania aktivačnej činnosti formou dobrovolhíckej
sĺužby v porovnaní so stavom pred jej začatím" (ďalej len ,,spľávď') v súlade

So,,Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou dobľovolhíckej služby"
a v súlade s bodom 6 tohto článku'

8. Vľátiť právnickej osobe oľiginály đokladov predložených podľa ěl. n. bodu 1l tejto

dohody, v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ich pľedloŽenia, ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak'

g. oznámíť pľávnickej osobe, ak dočasná pracovná neschopnosť UoZ počas vykonávania
dobrovoľníckej služby tľvá viac ako 30 kalendáľnych đní, vypovedanie dohody sUoZ zo
stľany úradu.

10. Pri používaní verejných pľostľiedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

ich použitia v zmyslé 5 io oas. 6 zttkona č,. 523lŻ004 Z' z. o rozpočtových pľaviđlách

veľejnej spľávy u ó '-"''" a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov.

1 1. Poskytnúť právnickej osobe mateľiály zabezpečujúce informovanosť o tom, Že aktivĘ,
ktoľása reaiizujú v rámci národného pľojektu, sa uskutoěňujú vďaka pomoci ESF.

čHnok III.
Pľáva a povinnosti pľávnickej osoby

Pľávnická osoba sa zaväzuje:

1. Informovať sa uprijatého IJoZ, či má podpísanú tzv. Kartu účastníka náľodného

pľojektu (najnesk'ôr v deň nástupu na doĹrovoľnícku sluŽbu) a následne si to overiť na

úrade.

2. Zabezpečiť dobrovoľnícku službu tak, aby činnosti vykonávané IJoZ boli zamerané na

poskyiovanie pomoci pri staľostlivosti o nezamestnané osoby' občanov so zdľavotným

posti-hnutím, imigrantđv' osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo

Ndrodný projekt 
',Podpoľazamestnávania 

UoZ prostredníctvom vybľaných aktívnych opatľení na trhu pľáce-3"

,o ,raltzij" vá'aka podpore z Európskeho sociálneho fonclu v rómci opeľačného pro?ramu Ľudské zdroje
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a inak zavislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby ođkázané na starostlivosť
oso b, rodinu alebo pri poskytovaní verejnopľospešných služieb a ďalších služieb v o
sociálnych vecl, zdravotníctva, vzdelávania, kultúľy športu,
ldržiavanialebo zlepšovanízlvotného prostľedia, prl starostlivosti o
kultúrneho dedičstva' pľi uskutoěňovaní kultúľnych alebo zbierkových charitatívnych
akcií pľe tieto osoby, pri ochľane spotrebiteľa a v oblasti styku s veľejnosťou, pľi
pľírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej
ochľane.

3. Zabezpečiť po dobu od 01.09.2018 do 28.02.2019 vykonávanie dobľovoľníckej služby
pre2UoZ v štruktúre:

Rozsah
(týždenný

rozvľh hodín)

Ż0

20

Teľmín vykonávania od/do

01.09.2018 - 28.02.2019

0 1.09.20 1 8 - 28.02.Ż019

ISCO-08

9612002

532200I

Počet
UoZ

I

1

Dľuh vykonávaných činností
podl'a $ 52a ods. l zákona
o službách zamestnanosti

Tvorba, ochrana żP
Pľacovník v soc. oblasti

4. Zabezpečiť dodrŽiavanie denného ľozvľhu zaěiatku akonca vykonávania dobľovoľníckej
sluŽby UoZv štruktúre:

Piatok

od-do
09:30 -

í3:30

1

od-do
07:00
1í:00

1

Štvrtok

od-do
09:30 -

13:30

1

od-do
07:00 -

11:00

1

Stľeda

od-do
09:30 -

13:30

1

od-do
07:00 -

11:00

1

Utorok

od-do
09:30 -

í3:30

1

od-do
07:00 -

11:00

1

Pondelok

od-do
09:30 -

13:30

1

od-do
07:00 -
1í:00

1

deň

Úasové ľozpätie
[v hodinách)

počet UoZ

5. Kooľdinovať dobrovoľnícku sluŽbu UoZ prostredníctvom 0 vlastných zamestnancov a 0
Zamestnancov prijatých na tento účel do pracovného pomeru z rađov UoZ, ktorí budri
organizovať dobľovoľnícku sluŽbu UoZ v ľozsahu 0 hodín Ęýždenne na jedného
zamestnanca. Ak nastane skutočnosť' ktoľá má za následok skončenie pracovného pomeru
zamęstnanca, ktoľý oľganizuje dobrovoľnícku službu (ďalej len 

',oľganizátor"), 
pľávnická

osoba v spolupráci s úľadomje povinná do l5 kalendárnych dní od skončenia pracovného
pomeru uľčiť iného organizátoĺa. Ak právnická osoba neurčí (nezamestná) organizätoľa,
je za or gaĺizovanie dobrovo l'níckej služby zo dpovedný štatutáľny zástupca.

6. V prípade pľijatia do zamestnania organizátora z radov UoZ doručiť úradu kópiu
pľacovnej zmluvy najneskôr do 15 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru.

7. V prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním dobrovoľníckej sluŽby UoZ
zaslať úradu zatohto zamestnanca kópiu pľacovnej zmluvy a dohôd o Zmene pracovných
podmienok k pracovnej zmluve, najneskôľ do 15 kalendáľnych dní odo dňa začatia
oľganizovania dobrovol'níckej sluŽby UoZ.

8. Viesť dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktoľí sa zúčastňujú na vykonávaní
dobľovoľníckej sluŽby a organizéttoľov' s ich vlastnoruěným podpisom, ktorým potvľdzujú
účasť na vykonávaní dobrovoľníckej služby, resp. na jej oryaĺizovaní. Právnická osoba
uvędenú evidenciu uschováva aposkytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe

Národný projekt ,,Podpoĺa zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktivnych opatrení na trhu pľáce_3"
sa realizuje vd'aka podpore z Euľópskelrc sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje

h,lĺ,lt,. e llryll oyll lel tt. gol,. s k / \\,|\,||,. cs.f. O o1,. \ k
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vyzvania a v Zmyslę podmienok stanovených v tejto dohode.

9. Predkladať ĺa zttklade dennej evidencie dochádzky UoZ aorganizátorov 2 origintiy aI
kópiu vyhotovení na úľad mesaěne, najneskôľ do 3 pľacovných dní po uplynutí
príslušného męsiaca ,,Evidenciu dochádzlql uchádzačov o ząmestnanie, ktorí vykonávajú
ahivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby" a ,, Evidenciu dochádzlql zamestnancov,
ktorí organizujú aktivačnú činnosť formou dobľovoľníckej služby", potvľdený pođpisom
štatutaľneho zástupcu

10' Dohodnutý tozvrh hodín vykonávania dobľovoľníckej sluŽby podľa pľedloženého
denného rozvľhu začiatku a konca vykonávania dobrovoľníckej sluŽby UoZ je pľe
pľávnickú osobu zźlvazĺý s výnimkou, ak povinnosť UoZ odpracovať dohodnutý počet
hodín pľipadne na deň pľacovného pokoja. V pľípade, ak na základe pľeđloženého
đenného rozvrhu má právnická osoba zźĺujem v odôvodnených prípadoch oľganizovať
dobrovoľnícku sluŽbu inak, napľ' poěas dní pracovného pokoja alebo voľna, ľesp' vo
večeľnýc! hodinách alebo nočných hodinách, túto skutočnosť oznámi pľávnická osoba
úrađu' Uľad o uvedenej skutočnosti upovedomí UoZ. UoZ môŽe vykonávať
dobrovoľnícku službu aj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch pracovného
pokoja a voľna s tým, že v takýchto pľípadoch űradvyžaduje súhlas UoZ.

1 1. Predkladať úradu najneskôľ do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej výdavky vznikli, v 2 vyhotoveniach
žĺadost' o úhľadu platby a zátoveřl aj:
a) podporné doklady - 1 oľiginál a 1 kópiu dokladov o použitých finančných

prostriedkoch (faktúry a doklady o zap|ateni úrazového poistenia, nákupe osobných
ochľanných pracovných prostriedkov, pľacovného náľadia a ďalších súvisiacich
oprávnených výdavkov), 1 originál a 1 kópiu výpisu bankového účtu príjemcu alebo 1

oľiginál a 1 kópiu potvľdenia banky o uskutočnení príslušnej platby a v pľípade platby

v hotovosti výdavkový a pľíjmový pokladničný doklad i doklad z registľačnej
pokladne,

b) ,,Výkaz k výpočtu pľíspevku na aktivačnú činnost'foľmou dobrovolhíckej služby",
c) výplatnú pásku alebo iný doklad , na zák|ade ktoľého je możná identifikácia vyplatenej

mźđy, 1 kópiu zamestnávateľom potvľdených mesačných výkazov do Sociálnej
poisťovne amesačných výkazov do zdravotnej poisťovne za zamęstnávateľa,
1 originál a 1 kópiu výpisu bankového účtu pľíjemcu alębo l originál a 1 kópiu
potvľdenia banký o uskutočnení pľíslušnej platby a v prípade platby rea|izovanej

v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy účtovnej jednotky za pľíslušný mesiac, ktorej

sazáznamo platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nacháđza,
d) zoznamvýdavkov na realiztrciu dobrovoľníckej sluŽby,
ej pľi pľedkĺadaní poslednej Žiadosti o úhľadu platby predložiť správu v 1 vyhotovení'

Pľávnická osobďje povinná v správe uvádzať informácie' či boli vynaloŽené f,rnančné

prostľiedky ,yržĺt€ hospodárne, efektívne, účelne apľimeľane yo vzťahu kcieľu,
ktoľým bđlo áosiahnuť żískanie praktických skúseností pľe potreby trhu práce UoZ..

Pľávnická osoba zdokumentuje o_bsah správy fotodokumentáciou pred a po vykonaní
jednotlivých pľác, pľípadne iňym hodnwerným spôsobom pľi prácach, pri ktorých je

to možné.

12. oznámiť úľadu písomne každű Zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30

kalendáľnych dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.

13. oznámiť úľadu neúčasť, nedodľžanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odmietnutie

Národný projekt ,,Podporazamestnávania UoZ prostredníctvom vybľaných aktĺvnych opatrení na trhu práce_3"

sa realrzuje vá'aka podpore z Európskeho sociĺilneho fondu v ľámci operačného pro?ramu Ľudské zdroje
wlĺ,u,.enlployntelÚ.gĺlt,.sk/ 11lyl1p.ę3.|:.g9y'r|i 
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vykonávania dobrovoľníckej služby UoZ bęzodkladne, najneskôľ do 3
od vzniku jednej z uvedených skutočností. oznámit' úľadu najneskôr do
dníkažďil zmenu alebo skončenie pracovného pomeru organizátora.

pracovných 46i
l5 kalendá*y"ľ,

I4.Y ptípade pľeděasného ukončenia vykonávania dobrovoľníckej služby IJoZ sa takéto
uvoľnené miesto na dobrovoľnícku sluŽbu nepľeobsadzuje iným IJoZ. Y pľípade dočasnej
pracovnej neschopnosti UoZ zaradeného na vykonávanie dobľovol'níckej sluŽby nemôŽe
právnická osoba prijať na vykonávanie dobrovoľníckej sluŽby iného UoZ' IJoZ po
ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti môže vo vykonávaní dobľovoľníckej sluŽby
pokľačovať v zmysle platnej dohody s úľadom, pričom doba vykonávania dobľovoľníckej
sluŽby Sa mu o dobu dočasnej pľacovnej neschopnosti nepľedlžuje. Vykonávanie
dobľovol'níckej sluŽby UoZ sa končí uplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná
neschopnosť tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania dobrovoľníckej
služby. Za ospravedlnenú neúčasť UoZ navykonávaní dobľovoľníckej sluŽby sa povaŽuje
darovanie kĺvi, práceneschopnosť na zák|ade písomného potvľdenia ošetrujúceho lekára,
ošetrovanie choľého člena rodiny na zák|ade písomného potvrdenia ošetľujúceho lekáľa,
sprevádzanie rodinného príslušníka na základe písomného potvrdenia ošetľujúceho lekáľa,
návšteva lekára na záklađe písomného potvľdenia ošetrujúceho lekára a úmrtie ľodinného
príslušníka v ľozsahu najviac 2 dni.

15. Pľedložit' spľávu v súlade so ,,Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej sĺužby" a v súlade s čl. il. bod 7.

16. Poučiť UoZ zarađených na vykonávanię dobrovol'níckej sluŽby o povinnosti dodržiavať
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdraviapľi vykonávaní dobrovoľníckej sluŽby
spolu s podpísaným vyhlásením UoZ o poučení. Zabezpećiť :úrazové, poistenie UoZ
zarađených na vykonávanie dobrovoľníckej sluŽby a predloŽiť kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.

17.Vsúlades$2ods.2vnadväznostina$7ods.7zákonač,'12412006Z.z'obezpečnosti
a ochľane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neśkorších
predpisov plnit' povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v ľozsahu
nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdravia pri pľáci voči IJoZ
nacháđzajuceho sa s jej vedomím na jej pľacovisku alebo v jej priestoľe.

18. Na vyžiadanie úľadu preukázat' dodrŽiavanie podmienok tejto dohody, umožnit' výkon
fyzickej kontroly a poskytovať pľi tejto kontľole súčinnost' priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody, ato aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 3t.I2.2028.

19' UmoŽnit' poveľeným zamestnancom Ministerstva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny
Slovenskej republiky, Ústľedia pľáce, sociálnych vecí a rodiný, úradu a ďalším
kontľolným oľgánom a orgánom auditu nahliadnut' do svojich účtovných výkazov,
bankoqých výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebeŽne
počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody' a to aj po ukončení ich tľvani a aŽ do
31.12.2028. Vpľípade, ak právnická osoba neumožní výkon kontroly aauditu, vzniká
pľávnickej osobe povinnost' vrátiť poskýnuté ťrnančné prostriedky v plnej výške.

20. Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia prźrce, sociálnych vęcí a ľodin1 úradu a ďalšícĹ
kontľolných a audítoľských orgánov vykonávajúcim kontľolu primerané podmienky na

Národný projekt ,rPodpoĺa zamestnávania UoZ prostľedníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3.,
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riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pľi jej výkone potľebnú súčinnosť
a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä opľávnenosti vynaložených
nákladov.

Zl.označiť priestory právnickej osoby plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi
informujúcimi o tom, že aktivity' ktoľé sa ľealizujú v rámci niĺrodného projektu, sa
uskutočňujú vďaka pomoci ESF. Uvedené oznaěenie ponechať po dobu trvania tejto
dohody.

2Ż.Uchovźxať túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov avšetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého ťrnančného pľíspevku až do 3I.12.2028.

Clánok IV.
opľávnené výdavky

1' opľávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoľé pľávnická osoba vynaložila na
vykonávanie dobľovoľníckej služby pre UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí pred
vstupom do národného projektu podpísali tzv. Kaľtu účastníka národného pľojektu.

2. Za oprźxĺené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli pľávnickej osobe
v súvislosti s touto dohodou, najskôr v deň jej účinnosti a boli skutočnę vynaložené
pľávnickou osobou a sú ľiadne odôvodnené apreukźnané.

V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pľi konkĺétnej
platbe v deň platby nebude mínusový.

3. Výdavok vsúvislosti sfinančným príspevkom je oprávnený len vtom prípade, ak spĺňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti a zodpovedá potrebám
národného projektu.

4. Pľíspevok poskytovaný úľadom podľa čl. II' bod 1 tejto dohody sa pouŽije len v ľozsahu
a štruktúre' ktorá súvisí s oľganizovaním a pľiamym vykonávaním dobrovoľníckej služby
UoZ' Príspevok je možné použiť na úhľadu oprávnených nákladov v zmysle $ 52a ods. 4
zákona o sluŽbách zamestnanosti. V súlade s pľavidlami pľe oprávnenosť výdavkov
spoluťlnancovaných z ESF si je pľávnická osoba vedomá osobitne týchto skutočností
týkajúcich sa opľávnenosti výdavkov:
Výdavky je možné považovat' zaoptávnené, ak:
- vznikli v oprávnenom období, teda v ľámci písomne dohodnutého obdobia rea|izácie

dobľovoľníckej sluŽby, s výnimkou poslednej celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý
oľganizuj e dobrovol'nícku sluŽbu,

- sú pľimeľané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v ěase ich vzniku,
- navzájom Saneprekľývajú,
- sú podloŽené ričtovnými dokladmi v zmysle zákona č,. 43112002 Z. z. o úětovníctve

v znení neskorších predpisov, ktoľé sú ľiadne evidované v účtovníctve právnickej
osoby a sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi pľedpismi,

- splňajú podmienky hospodáľnosti, efektívnosti a účelnosti,
- boli vynaložené v súlade s platnými pľávnymi predpismi Slovenskej republiky

a Európskych spoločenstiev,
- za hospodárne, účelne a efektívne vynaloŽené pľostriedky pre účely výkonu

dobrovoľníckej sluŽby nie je možné považovať náklady, ktoľé vznikli posledný
mesiac pred ukoněením výkonu dobrovoľníckej služby (zđravotná obuv, pľacovné
oblečenie, pracovné náradie). opľávneným výdavkom je len taký výdavok, ktoý je

Národný projekt ,,Podporazamestnávania UoZ pľostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3"
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nevyhnutný pre real^izéLciu náľodného pľojektu a výlučne súvisí s realizáciou aktivít
náľodného projektu.

5. Pľíspevok nie je moŽné pouŽit' na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadateľa. Żiadate|' pouŽije príspevok v súlade s kalkuláciou nákladov, ktorá je
súčasťou,,Zámeru oľganizovania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby"
avsúlade so zásadou pľeukázateľnosti, hospodárnosti aefektívnosti vynakladania
pľostľiedkov z veľejných zdrojov.

6. Zaoprźwnené výdavky nie je možné povaŽovať:
a) úľoky z dlhov'
b) vratnú dařlzpridanej hodnoty,
c) nákup nábýku, vybavenia, dopľavných prostľiedkov, infraštruktúry' nehnuteľností

a pozemkov (z prostriedkov ESF je možné financovat' také vybavenie/zariađeĺie,
ktoré sa bežne účtuje pľi jeho obstaraní do výđavkov pľiamo do spotreby),

d) vydavky bez priameho vzťahu k pľojektu,
e) výdavky, ktoľé nie sú v súlade s podmienkami poskynutia príspevku podľa zákona

o službách zamestnanosti,
f) výdavky, ktoré sú v pľedpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace

s ľealizovaným náľodným pľojektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej
jednotky k vedeniu účtovníctva,

h) výdavky na subdodávky, ktoľé zvyšujú náklady na real'izźrciu dobrovoľníckej služby
bez pridania hodnoty,

i) výdavky, na ktoré uŽ boli poskýnuté finančné prostľiedky z verejných zdrojov.

7. Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia oprávnenými výdavkami budú výdavky na
nákup nového zaríadenialvybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nĺĺkup hmotného
majetku do 1 700 € a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

8. Hotovostné platby zahŕíajúce výdavky na obstaľanie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vľátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie sú
opľávnené. V prípade úhľad spotľebného materiálu sú výdavky uhľádzané v hotovosti
opľávnené, ak hotovostné platby jednotlivo nepľekľočia sumu 500 €, pľičom
maximálna hodnota ľealizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepľesiahne
1 500 eur.
Pri pľávnických osobách sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €.

článok V.
Osobitné podmienky

1. Právnická osoba' ktorej sa poskytujú verejné pľostľiedky, zođpovedá za hospodáľenie
snimi aje povinná pľi ich pouŽívaní zachovávať hospodáľnosť, efektívnosť aúčinnosť
ich použitia vzmysle $ 19 ods. 3 zźlkona č,. 5Ż312004 Z. z. oľozpočtových pľavidlách
verejnej spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2' Právnická osoba berie na vedomie, Že finaněný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
ŠR a BSp. Na účel použitia týchto prostľiedkov, kontľolu ich použitia a ich výmáhanie sa
vzťahuje rcŽim upravený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona o sluŽbách
zamestnanosti' zákon č,. 357l20I5 Z. z. o finaněnej kontrole a audite a o Zmene a doplnení
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niektoých zákonov, zákon ě. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej správy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov, zćtkon
č,. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti' Pľávnická osoba súčasne beľię na
vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému riadenia euľópskych
štľukturálnych a investičných fondov.

3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká pľávnickej osobe náľok na uhľadenie nákladov
v pľípade, ak v rámci plnenia pođmienok dohody nepľeukáŽe okĺem oprávnenosti
nákladov aj jeho nevyhnutnosť, hospodáľnost', efektívnosť, účelnosť a účinnosť.

4' V pľípade nedodrŽania závazkls podľa čl' m. bod 16 pľávnická osoba znáša následky
prípadných poistných udalostí.

5. Úrad nevyplatí pľíspevok, ak pľávnická osoba nepredloŽí doklady v lehote stanovenej v čl.
III. bod 9 adoklady vlehote stanovenej včl. il. bod 11, ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak.

6. Ak sa pri výkone ťrnančnej kontľoly na mieste zistí porušenie ťrnančnej disciplíny, oznźlmí
úľad pbrušónie ťrnančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktoý je oprávnený ukladať
a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak príjemca
pľíspevku odvedie ťrnančné prostľiedky vo výške poľušenia finančnej disciplíny do dňa
skončenia kontľoly, spľávne konanie sa nezačne.

čHnok VI.
Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody asúěasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohodauzafuorená.

2. Úĺint<y tejto dohody zanikajú splnením záväzku účastníkov tejto dohody, odstúpením
pľávnickej osoby od tejto dohody, odstúpením úľadu od tejto dohody, ukončením dohody
na zźklaáe ,rá1o^rěi písomnej dohody, zánikom právnickej osoby bez pľávneho

nástupcu alebo aljeho pľávny nástupca nepľevezme závazky vyplývajúce ztejto dohody.

o uvédených skutđčnostiach sa úľad zavazuje bezodkladne upovedomiť právnickú osobu'

3. Túto dohodu možno skončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pričom

opľávnene poskýnuté a čerpané plnenia za otganizovanie dobľovoľníckej služby UoZ
päskytnuté 

_ 

právnickej oso6e do dňa účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmto

nedotknuté.

4. Každý z účastníkov dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesačná azaěiĺaplýnút'od pľvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho P9
äoruĺenĺ výpovede. Vypbvedaním đohody zo stľany právnickej osoby vzniká jej

povinnosť írátiť na ú8et úradu všetky poskytnuté finančné prostľiedky do 30

talendáľnych dní odo dňa podania výpoveđe nä poštovú prepravu alebo osobného podania

na úľade.

Kaž:dý z účastníkov dohody je opľávnený odstúpiť od dohody v prípade .jej závaŽného

porušenia. Pre platnosť odsiĺpeniä savyŽaduje písomné oznźtmenie o odstúpení doručené

äruhému účastníkovi tejto aonoay. oästúpěniě je účinné dňom doruěenia oznámeĺía

o odstúpení druhému účästníkovi tějto dohoäy. oditúpením od dohody je pľávnická osoba
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povinná vľátiť úľadu poskytnuté finaněné prostriedky do 30 kalendámych dní
nadobudnutia účinnosti odstúpenia na účet úradu.

od

6. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody zo strany pľávnickej osoby sa považuje
najmä:
a) poľušenie čl. il. bodov 2,3,4 a 8 tejto dohody,
b) vykonávanie dobrovoľníckej sluŽby v ÍozpoÍe So zámerom organizovania

dobľovoľníckej sluŽby,
c) ak sa |JoZ nezuěastňuje(ú) vykonávania dobľovoľníckej služby, pričom sú vedení

v evidencii dochádzky,
d) ak pľávnická osoba pouŽíva veci a prostriedky opľávnene zakúpené v ľámci rea|izácie

dobrovoľníckej služby na iné účely,
e) ak sa nevykonala práca podľa dohody,

Đ poľušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e), ak nie je
moŽné dohodnút'ich plnenie v dođatočnej lehote,

g) opakované poľušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) aŽ e),

h) porušenie rozpočtovej disciplíny.

7. Zavážne poľušenie tejto dohody zo strany úradu sa povaŽuje najmä porušenie ustanovení
čl. II. bodov l až 6 tejto dohody.

8. Pľávnická osoba sa zaväzuje vrétiť aj pľíspevok alebo jeho ěast' v prípade platby
poskytnutej omylom.

9. odstúpenie od dohody sa netýka náľoku na náhĺadu škody vzniknutej porušením dohody.

ČHnok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmeĺy v tejto dohode moŽno vykonať len písomným dodatkom ktejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody na zák|ade písomného návľhu jedného

z úěastníkov dohody.

2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody

3. Pľávne vzťahy výslovne neupravené vtejto dohode sa ľiadia pľíslušnými ustanoveniami
zákona č,. 4011964 Zb. obč:ianskeho zákonníka v zneni neskorších pľedpisov a všeobecne
záv'aznými právnymi pľedpismi platnými v Slovenskej republike' ktoľé majú vzťah
kzáväzkom učastníkov dohody. Predpisy komunitárneho pľáva Európskych spoločenstiev
majú prednosť pred zákonmi Slovenskej ľepubliky.

4. Pľávnická osoba súhlasí so zveľejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov,
sídlo, názov národného pľojektu, výška finančného príspevku.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6. Účinnosť tejto dohody zaniká splnením ztlväzku úěastníkov tejto dohody, pokiaľ nedôjde
kjej ukoněeniu z đôvodov uvedených v článku VI.

7. Táto dohoda je vyhotovená v troch ľovnopisoch, zktorýchkaŽdý má platnosť originálu,

Nd.rodný projekt ,,Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktĺvnych opatrení na tľhu pľáce-3"
sa ľealizuje vd'aka podpore z Európskeho sociólneho fondu v rómci operačného programu Ľudské zdroje

ĺl,lt,lt,.elllplĺĄ,ltterlr.8ov'sk / wlĺ,lĺ,.e's'f.8ĺll,.rk 
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pľičom úrad dostane dva rovnopisy a pľávnická osobajeden ľovnopis.

Účastníci tejto dohody.vyhlasujú, Že sú oprávnení túto dohodu podpísat,, Že si ju ľiadnea dôsledne preěítali, jej obsahu porozuméli a súhlasia s ňou, neuzatvoľili ju v tiesni zanáqa{ne. ĺevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým ou*r'o-^;.,'ilastnoručne
podpisujú.

Svojim podpisom účastník dohody zároveňpotvrdzuje ptevzatietejto doho dy aprevzatiemateľiálu na zabezpečeni e publicily o spolufi nan"o'nänŕ po..roci ES F...

Pľĺlohy k dohode:
Príloha l9'Ia Evidencia dochádzky uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú

aktivačnú činnosť formou dobľovoľníckej sluŽby J --_--

Príloha l9'2a Evidencia.dochádzky zamestnancov, kto;í organizujú aktivačnú činnosť
formou dobľovoľníckej služby

Príloha 20a Spľáva o kvantifikovaňom prinor. organizovania aktivačnej činnosti foľmou
dobrovoľníckej služby v porovnaní sđ stavom pred jej zač,aíimPľíloha ZIa oznámenie oňęúčasii uőhádzač,a ozamestnanie na vykonávaní aktivačnej
činnosti formou dobrovol'níckej sluŽby alebo o nedoárŽaní ľozsahu hodín
vykonávania dobrovoľníckej služby IJ oZ

Príloha 22a oznámenie o skončení pracävnéhó po*"* zamestnanca, ktoľý organizoval
aktivačnú činnost' formou dobrovol'níckej sluŽbyPľíloha 23a výy:, k výpočtu príspevku na aktivačnĺ oinnosľ formou dobrovol,níckej
služby

V Čadci dňa 27.08.2018

MESIO

JUDľ. Ľu Golis PaedDľ. JozefCech
riaditel' Úradu pľáce,

sociálnych vecí a ľodiny
Cadca

Nórodný projełŕ,,Podpoľa zamestnávania UoZ prostľedníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3..
sa realizuje vd'aka podpoľe z Európskeho sociálneho fondu v iámci operačného piogramu Ľudské zdroje

v,l.ĺ,ĺv. cllt ployrrl e,Í. 8o v. J^k / u,lĺ,lĺ,. es.ŕ.8ĺll,. s k
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Európsky sociálny fond
Európsky fond regĺonálneho rozvoja
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad pľáce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Snľáva z vÝkonu Íinančnei kontľolv
nľed uzatvoľením dohodv

v zmysle $52a zákona č,' 512004 Z' z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znenineskoľších predpisov

(ďalej len ,,zókon o službóch zamestnanosti")
v nadväznostina zćtkon č,.357/2015 Z. z' o finančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov

(ďalej len,,spľáva")

Ustľedie pľáce, sociálnych vecí a ľodĺny
Úrad pľáce, sociálnych vecí a rodiny čadca
Sídlo Matičné námestie t6I7,022 0t čadca
lČo :oz 945 36
V mene ktorej koná riaditeľ PaedDľ. Jozef Cech
(ďalej len,,úľad")

IDENTIFIKAčNÉ ÚDAJE PoVINNEJ oSoBY

Povinná osoba/žiadatel' (meno, pľiezvĺsko, tituVobchodné meno)
Mesto Turzovka
Adresa tľvalého/prechodného pobytu/miesto podnikanĺa/sídlo
Stľed 178,023 54 Tuľzovka
Rodné čísto/Ičo
003 1433 I

Evidenčné číslo žiadosti20181122883 zo dňa 01.08.2018

Pľávny náľok na poskytnutie finančných pľostriedkov - nie je

CIEĽ FINANčNEJ KoNTRoLY

Cieľom finančnej kontľoly je zabezpečiť đodľŽanie:
hospodámosti, efektívnosti, účinnosti a ričelnosti pľi hospođárení s veľejnými financiami,
zákona o službách zamestnanosti , nĺíľođného projektu Podpora zamęstĺávania UoZ
prostľedníctvom vybraných aktívnych opatľení na tľhu práce-3'
podmienok poskytnutia a použitia veľejných prostriedkov.

zÁvnn Z FINANčNEJ KoNTROLY

Nłźrodný projekt Podpora ząmestnávąnia UoZ prostľedníctyom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce'3
sa ľealizuje vďaka podpore z Európskeho soiiálneho fondu v rámci opeľačného programu Ľudské zdroje

v,lłłv.enlplo),nlent.gov.sk/ylylyl.ędgpy'5ft 
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oznamujeme Vám, že vykonaním finančnej kontroly žiadosti o poskýnutie finančných
pľostriedkov nebolĺ zistené nedostatky' PredloŽená Žiadosť je v súlade s ustanoveniami $ 6

zźlkonač,.357lŻ0l5 Z. z. o ťrnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe Vašej žiadosti Vám schval'ujeme pľíspevok na Podpora zamestnáyania UoZ
prostredníctvom vybľaných aktívnych opatrení na trhu pľáce_3 v zmysle $52a zákona
o službách zamestnanosti v predpokladanej maximálnej sume 600124 euľ na obdobie od
01.09.2018 do 28.02.2018 .

Príspevok sa poskytuj e ĺa základe písomnej dohody o poskytnutí pľíspevku uzatvorenej mędzi
riradom ažiadateľom (ďalej len ,,dohoda'). Żíađatel' je povinný do 3 kalendárnych dní od
prevzatia tejto správy dostaviť sa na úrad za účelom uzatvoľenia dohody. Po uplynutí tejto lehoty
sa žiadosť stáva bezpľedmetnou.

Spľáva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden dostane úrad a jedenžiađateľ

Správu vyhotovil:
Meno a pľiezvisko zodpovedného zamestnanca:
Dňa: 27.08.2018 Podpis:

Správu overil:
Meno a priezvisko nadriadeného zamestnanca:
Dňa: 27 '08.2018 Podpis

Správu schválil:
Meno a pľiezvisko ľiaditeľa úľadu: PaedDr. Jozef Cech

Dňa: 27.08.2018

Poláková

ková

odtlačok pečiatĘ úľadu

Podpis ľiaditeľa

MESIO

0
10

Nĺźrodný projekt Podpora zamestnávania {JoZ pľostredníctvom vybľaných aktívnych opatrení na trhu pľáce-j
sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného progrr., Ľudské )dľoje
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