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medzi účastníkmi dohody;

Úľadom pľáce sociálnych vecí a ľodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie 1617 , 022 0l Cadca
P.oveľená riadením úľadu: Mgľ. oľga Hažíková
lČo: zolgąssa DIČ:

D OH OD A
č. 18/19/50Jl45

o poskytnutí príspevku na podpoľu rozvoja mĺestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a
$ 50j zákona č. 5/2004 Z. z, o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych

zákonov v znení neskoľších predpisov
(ďalej len,,dohoda")

uzatvorená podľa ustanovenia $ 50j zźlkonač. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,zákon o sluŽbách zamestnanosti")

2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

(ďalej len,,úľad")

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0053 1452

a

Zamestnávatel'om

Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stľed 178, 023 54 Tuľzovka
t'z-astúpení štatutáľnym zástupcom: JUDr. Ľubomír Golis
ICO:00314331 DIC:2020553315
SK NACE Rev2 (kód/text) pľevažujuca činnosť: 84110 Všęobecná veľejná správa
SK NACE Rev2 (kóditext) pođporovaná činnost': 84l l0 Všeobecná veľejná správa
Bankové spojenie: : Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002,

(ďalej len,,Zamestnávateľ")

(spolu,,účastníci dohody").

článok I.
Pľedmet dohodyý

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskýnutí
pľíspevku na podporu rczvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa $ 50j zfüona
o sluŽbách zamestnanosti (d'alej len ,,príspevok"), ktoľý sa poskytuj e zo zdrojov štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠR"; a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len
,,ESF.')v zmysle:

operačného programu Ľudské zdroje

Národného pľojektu Podpoľa zamestnźĺvaniaUoZ pľostredníctvom VAOPT - 4

Tento projekt sa realizuje vd'aka podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v rámci *

operačného programu Ľudské zdroje
ll 1l . "l' i ,,!t, "..\ \r r'.1 l Lll.',1.

Dohoda č. 18/19/50J/45
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- Zákona č). 512004 Z' z. o službách zamestnanosti a o zmene ađoplnení niektoých
zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej |eĺ,,zákon o sluŽbách zamestnanosti").

2. Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávatęľovi na
podporu vývárania pracovných miest podľa $ 50j ztkona o sluŽbách
zamestnanosti v súlade s platn;ými a účinnými všeobecne ztwäznýmí právnymi pľedpismi
Slovenskej ľepubliky a pľávnymi aktmi Euľópskeho spoločenstva.

3. Príspevok poskytnutý nazźlklrađe tejto dohody sa skladá zpľíspevku zo ŠR apríspevku
ESF. Vzájomný pomer međzi prostriedkami spoluťrnancovania zo SR a ESF je 15 % : 85

%.

Clánok II.
Pľáva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnáxatel' sa zaväzujez

1. Pľijať 1 znevýhodneného uchádzač,a ozamestnanie podľa $ 8 ods. 1písm. b) alebo d)
zákona o službách zamestnanosti (ďalej len ,,znevýhodnený uchádzač o zamestnanie")
vedeného v evidencii uchádzaěov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo
znevýhodneného ucháđzač,a o zamestnanie podľa $ 8 ods. 1 písm. c), do pracovného
pomeru na uľčitú dobu, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice
ustanoveného týŽdenného pľacovného času v niŽšie uvedenej tabuľke podľa
charakteľistiky pľacovných miest:

Predpokladaná
celková cena

práce na
každom

jednotlivom PM
(v €)

stl. 6*stl.7

stl.8

4 220,55

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce

(v €)

stl.7

468,95

Doba
poskytovania

príspevku

(uviesť počet
kalendárnych
mesiacoch)

stl.6

9

Pracovný
pomer bude

dohodnutý na
dobu určitú
(uviesť počet
kalendárnych

mesiacov)

stl.5

q

Dátum
vzniku
prac.

pomeru

stl.4

1.1.2019

Kód

ISCO
- 08-

stl.3

4419999

Profesia

(musí byť totoŽná
s profesiou uvedenou
v budúcej pracovnej

zmluve)

stl.2

Iný pomocný
administratívny
pracovnĺk inde
neuvedený

Počet
PM

stl. I

2. PľedloŽiť úľadu za kaŽđého ucháđzač,a o Zamestnanie pľijatého na vytvorené pracovné
miesto najneskôľ do 10 kalendárnych dní od uzatvorenia pľacovného pomeru:

a) kópiu pracovnej Zmluvy uzatvoľenej V Zmysle Zákonníka pľáce a platového dekľétu,
resp. iného dokladu ak dohodnutá mzđa alebo plat nie je súčasťou pracovnej
zmluvy,

b) zamestnźrvatel'om potvrdenú kópiu pľihlášky na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie, staľobné dôchodkové sporenie'

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

3. Dodržiavať štruktúľu vytvoľeného pľacovného miesta v súlade so znením čl. II. bod 1)

tejto dohody, prideľovať pľijatému zamestnancovi prácu podľa pľacovnej zmluvy a platiť
mvza vykonanú pľácu dohodnutú mzdx lplratlvo výplatnom teľmíne.

Tento pľojekt sa ľealizuje vďaka podpoľe z Európskeho sociálneho fondu v ľámci *

opeľačného pľogľamu Ľudské zdľoje
'|| |') \'\' l.' ; j l !.) l i.) \, i | í' i 1 l' :{,','. lll'.l rl )','ĺ:l]' trlt' rl.
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Európsky ŕond Íe8ionálneho rożvoja
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4. Vytvorené pracovné miesto obsadzovať uchádzačom o Zamestnanie v súlade s čl. II. bod

1.

5. Viesť evidenciu obsadzovania, poprípade aj preobsadzovania vytvoreného pracovného
miesta, vľátane dokladov, ktoré túto ęvidenciu potvrdzujú.

6. Pľedkladať úľadu v súlade s $ 10, ods. 1 zákona č,. 43112002 Z' z. o účtovníctvę v zneni
neskoľších predpisov najneskôr do posledného kalendámeho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadosť o úhradu
platby azároveň 1 oľiginál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaloŽené náklady na
úhradu mzđy a úhľadu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie Za zamestnancov, na
zamestĺźx ani e ktorých s a p o skytuj e prí sp evok.

Zatieto doklady sa považujú najmä: mzdový list alebo ýplatná páska, vľátane dokladov o

skutočnom vyplatení mzdových prostľieđkov; doklady o platbách preddavku poistného na
zdľavotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie - mesačné výkazy
pľeddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrźúane

poistného a príspevkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy z ilětu zamestnávateľa, ľesp.

potvľdenie banky o uskutočnení platby.

7. ozntĺmíť písomne úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní kažđű Zmenu dohodnutých
podmienok odo dňa kedy skutoěnosť nastala, vrátanę oználmenia kaŽdého skončenia
pľacovného pomenr zamestnanca' r|a ktoľého Sa mu poskytuje príspevok v zmysle tejto

dohody. Súčasne predloŽiť kópiu dokladu o skončení pľacovného pomeru'
zamestnávateľom potvrdenú kópiu odhlášky Zo zdľavotného poistenia, sociálneho
poistenia a starobného dôchodkového spoľenia.

8. V pľípade pľedčasného skončenia pracovného pomeľu zamestnanca, na ktoľého sa
zamestnávateľovi poskytuje pľíspevok v zmysle tejto dohody zamestnźwateľ môže (nie je
povinný) preobsadiť uvoľnené pracovné miesto v lehote podľa čl. V. bod 4 novým
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie riradu

s dodľŽaním podmienok podľa čl' il. bod 1, ak sa s úľadom nedohodne inak. Zároveň'
predloŽiť zakaŽdého nového znevýhodneného uchádzaěa o zamestnanie pľijatého na toto
pľacovné miesto doklady podľa čl. II. bod 2.

9. V prípade, ak vytvoľené pracovné miesto' na ktoré sa poskytuje zamestnávateľovi
príspevok, je dočasne voľné po dobu viac ako 30 kalendáľnych dní ĺepretržite (napr. z
dôvodu materskej alebo ľođičovskej dovolenky), zamestnávateľ mőže na toto pľacovné
miesto pľijať nového znevýhodneného UoZ z evidęncie UoZ úradu pri dodľžaní
podmienok stanovených dohodou.

l0. V prípade, ak zamestnávateľ dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému
zamestnávateľovi v zmysle ustanovenia $ 58 Zákonnika práce zamestnanca) na ktoľého
zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok, je povinný bez
vyzvania vtátiť úľadu všetky finančné prostriedky poskytnuté na zamęstnávanie tohto
zamestnanca najneskôľ do 30 kalendárnych dní odo dňa dočasného pridelenia.

1 1. Na vyžiadanie uradu preukźnať dodľžiavanie podmienok tejto dohody, umožňovať výkon

Ęzickej kontľoly a poskyovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebeŽne po celú dobu
platnosti tejto dohody aŽ do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhĺady oprávnených
výdavkov'

Tento projekt sa realizuje vďaka podpoľe z Európskeho sociálnęho fondu v ľámci *

opeľačného pľogľamu Ľudské zdľoje
11'1,.11, ,,1111i!ĺ','l.,,rr,111''::ĺ)\ '..'ł ,'rvrt l'' ,-'l'i.:'lĺlr,':łl'

Dohoda č,' l8l 19 l50Jl45
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I2.Umožniť poveľeným kontrolným oľgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich
účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umoŽniť vykonanie
kontroly a auditu priebeŽne poěas trvania zźxäzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj
do piatich ľokov po ukončení ich tľvania. V prípade neumožnenia výkonu kontľoly
a auditu povinnosť vrátiť poskytnuté finančné pľostľiedky v plnej výške.

l3'Vytvorit' povereným kontrolným oľgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontľolu,
primeľané podmienky na ľiadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pľi jej
výkone potrebnú súčinnosť a všetky vyžiađané informácie a listiny' týkajúce sa najmä
opľávnenosti vynaloŽených nakladov.

14. oznaćiť priestoľy pracoviska zamestnancov' na ktorých Sa mu poskytuje pľíspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní
z pľostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na
pľacovisku po dobu tľvania tejto dohody. Informovať sa u prijatého zamestnanca a
následne si to oveľiť na príslušnom úľade, či má zamestnanec podpísanú Kaľtu účastníka
(najneskôr v deň nástupu do pracovného pomeru zamestnanca).

15.Uchovávat'túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého príspevku najmenej do tľoch rokov od ukončenia operačného progľamu
Ľudské zdroje. V prípade financovania poskýnutého pľíspevku zo štátneho ľozpočtu je
potľebné uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 ľokov od poskýnutia príspevku.

lí.Zamestntxatel', ktoľému sa poskytujú verejné pľostriedky, zodpovedá za hospodárenie s

nimi a je povinný pľi ich používaní zachovávať hospodámosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákonač,. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách verejnej
spľávy a o zmenę a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov'

17.Ak zarrcstnźxatel' vykonáva viacero činností (napr. ĺa základe Živnostenského listu),
ktoré zahľňajú aj zakázané činnosti, möže pouŽiť príspevok na tú oblasť svojej činnosti,
ktoľá nepatrí medzi zakázané činnosti, zároveřl, sa zavazuje, že ho nepoužije na iný účel,
fesp. na inú činnosť ako je uvedená v tejto dohode.

Čtánok III.
Prźrya a povinnosti úľadu

Úrad sa zaväzuje:
1. Poskýovať zamestĺávateľovi mesačne pľíspevok na jedno vývorené pracovné miesto

najviac po dohodnutú dobu (podľa tabuľky č. 2) vo výške 80 % z celkovej ceny práce
zamestnanca pľijatého do pracovného pomeru podľa čl. il. bod 1, najviac vo výške 60
oÁ z celkovej ceny práce vypočítanej z pľiemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za pľvý až tretí štvďľok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu ľoku' v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhľnnej sume na
všetky podporované PM, najviac 3 376,44 €,.

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

operačného programu Ľudské zdroje
lĺlrĺĺ ,'ĺil1.,jĺ1.l'iili'ĺĺĺ'.:.!j\,: ĺlĺ,'ir_rlri 'ĺ:sĺ'9_ĺl'r'.sl''

Dohoda č,. 18/ 19/50J/45
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Európsky sociá(ny íond
Európsky fond regionálneho rozvoja
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Tabuľka č. 2

Výška príspevku Sa po celú dobu trvaniazáväzku nebude meniť (nevaloľizuje sa).

2. Poskytovať zamestnávateľovi príspevok podľa čl. ilI' bod l na jeho účet mesačne,
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa pľedloŽenia kompletných dokladov podľa
ělánku ll.bod 6 tejto dohody. Vpľípade, ak úrad zistí vpredložených dokladoch
nezľovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo spľávnosti
predloŽených dokladov, lehota na vyplatenie finančného príspevku podľa predchádzajírcej
vety neplynie, a to až do skončenia kontroly pľavosti a správnosti pľedloŽených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí. V prípade, ak zamestnéxateľ nepreukáže za
sledovaný mesiac skutočne vynaloŽené náklady v lehote stanovenej v čl. il. bod 6 dohody,
úrad pľíspevok podľa čl. u. bod l tejto dohody zatoto obdobie neposkytne.

3. Vrátiť zamestnávateľovi jeden originál dokladov predloŽených podľa článku II. bod 6

dohody do 60 kalendámych dní odo dňa ich predloŽenia. Za deň predloŽenia dokladov sa

v tomto prípade považuje deň, kedy sa predloŽená žiadosť o platbu stala kompletnou, ľesp.

deň odstránenia zistených nezľovnalostí v pľedloŽených dokladoch.

4. Doručiť zamestnźłvateľovi mateľiály zabezpečujtrce publicitu spoluťlnancovania
poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

5. Úľad je povinný pri používaní veľejných pľostľiedkov zachovávať hospodáľnosť,
efektívnosť a účinnosť ich pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 6 zttkona č,. 52312004 Z. z.

o ľozpočtových pravidlách veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších pľedpisov.

Článok IV.
opľávnené náklady

1. Za oprźtvnené výdavky sa povaŽujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti s touto dohodou najskôr v deň účinnosti tejto dohody' boli skutočne
vynaložené zamestnávateľom a sú ľiadne odôvodnené apreukázané.

2. oprávĺeným nákladom na účely tejto dohody sú náklady na čast' celkovej ceny práce
zamestnanca pľijatého do pracovného pomeľu na podporované pracovné miesto
z evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle podmienok tejto dohody. V prípade
ťtnancovania príspevku zo zdtojov operačného pľogramu Ľudské zđroje opľávnenými
nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateľ vynaloŽil na vytvoľenie pracovného
miesta pre zamestnanca z oprávĺenej cieľovej skupiny, ktoľý pred vstupom do pľojektu
podpísal Kaľtu účastníka.

Tento projekt sa ľealizuje vd'aka podpoľe z Euľópskeho sociálneho fondu v ľámci *

operačného programu Ľudské zdroje
\.1 \ i,\ \,. l, ĺ i l l ) l ( ) i.) t t ! ť t łl . .\:. l \'. r,('' t t i'' ir' ĺ's i . :' ĺ l l'. l.

Dohoda č.l8l1.9/50Jl45
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Max. celkový príspevok
na jednotlivé PM

(v €)
stl. 3*stl. 5, resp. stl. 6

stl.7

3 376,44

3 376,44

Max.
mesačná

výška
príspevku

(v €)

stl.6

375,16

Spolu max. príspevok na celkovú
cenu práce

(v €)

80 oń

predpokladanej
CCP

zamestnanca
(v €)

stl.5

375,16

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce

zamestnanca
(v €)

stl.4

468,95

Doba
poskytovania

príspevku
(v kalendárnych

mesiacoch)

stl. 3

9

kód
rsco
- 08'

stl. 2

44t9999

Počet
PM

stl. I

I
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3. oprávnené náklady musia byt doloŽené účtovnými dokladmi, ktoré musia bý'rozpísané
podľa jednotlivých položiek. Musia by' identifikovateľné.

4. Dohodnutá výška príspevku Sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevaloľizuje
sa).

Clánok V.
Osobitné podmienky

1. Zarnestnźwateľ, ktorému sa poskytujú verejné pľostriedky' zodpovedá za hospodaľenie
s nimi a je povinný pľi ich pouŽívaní zachovávat'hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
pouŽitia v zmysle $ l9 ods. 3 zákona č,' 52312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

2. Zarnestnávateľ berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR a psľ.
Na účel pouŽitia týchto pľostľiedkov' kontľolu ich pouŽitia a ich vymáhanie sa vzťahuje
reŽim upravený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona o sluŽbách zamestnanosti,
zákon č'. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a vnútornom audite a o znene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov, zźlkon č). 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺení neskoľších
pľedpisov, zákon č,. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zamestnávateľ
súčasne berie na vedomie' že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému
finaněného riadenia štruktuľálnych fondov.

3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhľadenie nákladu
v pľípade, že v ftlmci plnenia podmienok dohody nepľeukáŽe okľem opľávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

4. Dňom vzniku pľacovného miesta uzamestnávateľa na účely tejto dohody je deň vzniku
pracovného pomeľu' t. j. deň, ktoľý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do
práce s ucháđzač,om o Zamestnanie na uvedenom pľacovnom mieste, na základe písomne
uzatvorenej pracovnej zmluvy.

5. V prípade pľeobsađenia vývoľeného pracovného miesta môže toto pracovné miesto zostať
neobsadené najviac po dobu 30 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa s úradom
nedohodne inak.

6. Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považovaĺé za porušenie finaněnej
disciplíny podľa zákona č. 52312004 Z' z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej spľávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

článok VI.
Skončenie dohody

1' Túto dohodu je moŽné skončiť na zák|ade vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto

dohody.

2. Účastníci dohody sa dojednávaju, že opľávnene poskýnuté a čeľpané plnenia podľa tejto

dohody poskytnuté zamestnávateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti skončenia tejto
dohody zo stáv ají nedotknuté.

3. Každý účastník tejto dohody je opľávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesačná azaćina plynúť od prvého dňa kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po
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doručení výpovede. Vypovedaním dohody zo Stľany zamestnávateľa, vzniká mu
povinnosť vrátiť na účęt úľadu všetky poskytnuté finančné prostľiedky do 30 dní odo dňa

podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania na úľade.

4. Každý z účastníkov dohody je opľávnený odstúpiť od dohody pri závažnom porušení
podmienok tejto dohody. Pre platnosť odstupenia sa vyžaduje písomné oznámenie
o odstĘení doručené dľuhému účastníkovi tejto dohody. odstúpenie je účinné dňom
doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. odstúpením od
dohody sa táto ľuší od zaćiatku azamestnávateľ je povinný vrátiť úradu poskytnuté
finančné prostriedky do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia na účet úradu.

5. Za zźxažné porušenie podmienok tejto dohody sa povaŽuje porušenie niektorej z
povinností ustanovených v článku v ěl. II. vbodoch l,2,3' 4,7,I0, 16 a I7 a vč1. il.
v bode 2.

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

Clánok VII.
Všeobecn é a záverečné ustanoYenĺa

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody, nazáklaďe písomného návľhu jednej zo strán tejto
dohody.

2. V každom písomnom styku uváđzať číslo tejto dohody.

3. Pľávne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa ľiadia ustanoveniami občianskeho
zźlkonrńka (zákon č. 4011964 občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov)
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike
ako aj platnými právnymi pľedpismi Euľópskych spoločenstiev, ktoré mají vzťah
k záv äzkom účastníkov doho dy.

4. Táto dohoda nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma zm|uvnými stľanami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia'

5. Vo všetkých ustanoveniach tejto dohody, ,ktoných vyplýva jej účastníkom povinnosť
písomne oznttniť, doručiť, poskytnúť, predloŽiť, vrátiť či inak zabezpećiť oboznámenie
druhej zmluvnej strany so skutočnosťami a plneniami podľa tejto dohody, ak toto nie je
upľavené inak, sa za splnenie povinnosti v dohodnutej lehote považuje aj posledný deň
lehoty, v ktorom bola zásielka podaná na poštovú pľepravu' bola osobne doručená do
podateľne príjemcu aoznačená pľezenčnou pečiatkou, resp. kedy bola platba poukázaná
naúhĺadu''

6. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s

právnymi pľedpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Učastníci sa v takom
prípade zaväzujű bezodkladne na zźlklade vzájomnej dohody nahľadiť neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením v dodatku k dohode tak, aby zostaI zachovaný
účel a obsah sledovaný touto dohodou.

7. Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody, alebo spôsobom
uvedeným v čl. VI. bode 1 alebo 3, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody podľa článku
VI. bod 4.
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8. Zamestnávateľ súhlasí so zveľejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: nŁor1

sídlo, počet vytvoľených pľacovných miest, výška finančného pľíspevku.
9. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, zktorých úrad prijme dva rovnopisy a

zamestnáv atel' prij me j eden rovnopi s.

l0.Účastníci dohody vyhlasujú, že sú opľávnení túto dohodu podpísat', že siju riadne
adôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli.ju v tĺesni ani za zv|ášť
nernýhodných podmienok a naznakšĺilu'u s jej obsahom ju vlástnoručne podpisujú.

zamestnávateľ

V Čadci dňa 19.l2.20I8

úrad

V Čadci dňa 19.l2.2)l8

:,Ar| ł\.:^-
- '- .'ląí
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,

,i,:,
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|łz: u l \-iroca 1

rl

1í)

^&u:á.*-Mgr. oľga Hažíkovźl
poveľená riadením Úľadu práce,

sociálnych vecí a rodiny Cadca

JUDľ.
pľimátoľ

ír Golis
Tuľzovka

8
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad pľáce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Spľáva z výkonu Íinančnei kontrolv
pred uzatvoľením dohody

v zmysle $50j zákona č,. 5/2004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti
a o Zmene a doplnení niektor1ých zákonov v znení neskoľších pľedpisov

(ďalej len ,,zákon o službóch zamestnanosti")
v nadvämostinazákonč.35712015 Z. z. o Íinančnej kontľole a audite a o zmenę a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len,,spľáva")

IDENTIFIKAčNE ÚDAJE OPRÁVNENEJ osoBY

Ústľedĺe práce' sociálnych vecí a rodiny
Úrad pľáce' sociálnych vecí a ľodiny Čadca
Sídlo Matičné námestie 1617,022 01 čadca
IČo :oz g45 36
V mene ktorej koná poverená ľiadením úradu: Mgr. oľga Hažiková
(ďalej len,,úrad")

Żiadatel'
Mesto Tuľzovka
Sídlo
Stred 178,023 54 Turzovka
Ičo
003 I 433 1

Evidenčné číslo žĺadosti 2018/196474 zo dňa07.12.2018

Pľávny nárok na poskytnutie finančných pľostľĺedkov - nie je

CIEĽ FINANčNE.I KONTRoLY

Cięľom ťrnančnej kontroly je zabezpečiť dodrŽanie:
- hospodárnosti, efektívnosti' účinnosti a účelnosti pri hospodárení s veľejnými financiami,
- zźtkona o službách zamestnanosti , náľodného projektu Podpora zamestnávania UoZ

prostredníctvom vybľaných aktívnych opatrení na trhu prárce - 4,
- podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov.

ZÁvER Z FINANčNEJ KoNTRoLY

Európsky íond regĺonálneho rozvola

CA I/OAOTP aESF lZAMl2O I 8/ I 55 I I /5 Kód ITMS2O14+: 3 1203 l5945

Nórodný projekt Podpora ząmestnővąnia (JoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na tľhu próce - 4

sa ľealizuje vďaka podpore z Euľópskeho sociólneho fondu v rómci operačného programu Ľudské zdroje
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oznamujeme Yám, že vykonaním finančnej kontľoly žiadosti o poskytnutie finaněných
pľostľiedkov nebolĺ zistené nedostatky. PredloŽená Žiadosť je v súlade s ustanoveniami $ 6
zákona ě. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoľých zákonov.

Na základe Vašej žiađosti Vám schval'ujeme príspevok na Podpora zamestnánania UoZ
prostľedníctvom vybraných aktívnych opatľení na tľhu pľáce - 4 v zmysle $50j zákona
o službách zamestnanosti v predpokladanej maximálnej sume 3 376144 eur na obdobie od
01.01.2019 do 30.09.2019.

Pľíspevok sa poskytuj e na ztlklade písomnej dohody o poskytnutí pľíspevku uzatvorenej medzi
úľadom ažiađateľom (ďalej len ,,dohodď'). Ziađateľ je povinný do L0 kalendáľnych dní od
prevzztia tejto správy dostaviť sa na úľad za účelom uzatvorenia dohody. Po uplynutí tejto lehoty
sa Žiadosť stáv a bezpredmetnou.

Správa je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden dostane úľad a jedenžiaďateľ

Spľávu vyhotovil:
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca:
Dňa: 19.12.2018 Podpis:

Správu overĺl:
Meno a priezvisko nadriadeného zamestnanca:
Dňa: I9.l2.20I8 Podpis:

Správu schválil:
Poveľená ľiadením úradu: Mgr. oľga Hažíková

Dňa: 19.12.2018

odtlačok pečiatky úradu

Poveľená riadením úradu

Bc. Eva

)| íĄĄ nŕ'^' '_.'^^..lĘl

OL

U22 's t Cadca

Náľodný pľojekt Podpora zamestnővania UoZ prostredníctvomvybraných aktívnych opatrení na trhu prĺźce'4
sa ľealizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálnehofonduv rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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