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DOHODA
čís|o 221191054/22

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobľovol'níckej služby
a o poskytnutí pľíspevku na aktivačnú činnost'formou dobrovol'níckej služby právnickej

osobe alebo fyzickej osobe
lzatvorená podl'a $ 54 ods. 1 písm. a) zŕkonač. 512004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a

doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších predpisov
(ďalej Ien,,zákon o službách zamestnanosti")

v ľámci NP ,,Podpora zamestnanosti"
Aktivita č. 1 - Podpoľa ZIJoZ k uplatneniu sa na tľhu práce

,'Príspevok na aktivačnú činnosť foľmou dobrovolhíckej služby"
(ďalej len,,dohoda")

medzi účastníkmi doho dy:

Ústredie pÍáce, sociálnych vecí a ľodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo: Matičnénámestie 1677,022 01 Čadca
Zastipený riaditeľkou : PaedDr. Danka Jašuľková
ĺČo: zolg+sss
DIČ:2021777780
IBAN: SK35 81 80 0000 0070 0053 1452 - Štátna pokladnica
(ďalej len ''úrad')

Právnická osoba: Mesto Tuľzovka
Sídlo Stľed I78,023 54 Turzovka
Zasttryená štatutárnym zástupcom: JUDr' Ľubomír Golis
lČo: oog I433L
DIČ 2020553315
IBANr: SK50 5600 0000 0002 04617002
SK NACE Rev' 2 (kód/názov): 841 10 - Všeobecná verejná spľáva
(ďalej len,právnická osoba')

I IBAN účtu' na ktoý buĺlú poukazovane platby zo stl'anl úradu PSVR. Ak uveĺlený IBAN nie je totožný s IBAN ličttl, z ktorého/ých
bude Po/Fo uskutočňovat'bankové prevody na úhľadu uplatňovaných oprávnených nákladov' uveclie/ú sa aj tento/tieto iĺtý/é IBAN'
Za oprávnené budú považované aj phtby z iĺtého bankového tičtu/ov preukazateľne patriace Po/Fo.*

Národný projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačnélrc programu Ľudské zdroje
r.r,wrv. enrp] o-vm enĺ' gĺ:lv.sk l r'i'u'rv. ĺ:sĺ. s*r,^ sl'
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Čtánot l.
Účet a pľedmet dohody

1. Účelom dohody je úprava práLv a povinností účastníkov dohody pri poskýovaní pľíspevku na
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (ďalej len ,'Íinančný príspevok") podľa $ 54 ods'
l písm. a) zákona č' 512004 Z' z' o službách zamestnanosti a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zakon o službách zamestnanosti'), ktoý sa
poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a štátneho rozpočtu (d'alej
len,,ŠR") pľíjemcovi pľíspevku v zmysle:

a) operačného programu Ľudské zdroje
Pľioritná os 3 Zamestnanosť,

b) Náľodného pľojektu: Podpoľa zamestnanosti
Kód ITMS2014+: 3I203I AII7,

c) zákona o sluŽbách zamestnanosti.

2. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok
vy'konávania aktivačnej činnosti formou dobľovolhíckej služby (ďalej len 

',dobiovolhíckaslužba") a poskytovaní finančného pľíspevku pľíjemcovi príspevku na úhľadu časti nákladov
potľebných na kvalifikované vykonávanie dobrovolhíckej služby a prevádzku dobľovol'níckej
služby, nainazové poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej Ien,fIJoZ"),na
úhľadu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť ZIJoZ, ak to právnická osoba
vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracormé nátadie a
časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vy'konávaním dobľovolhíckej služby a na úhľadu časti
celkovej ceny pľáce zamestnanca, ktoý organizuje dobľovolhícku sluŽbu v súlade s platnými
aúčinnými všeobecne zäväznými pľávnymi pľedpismi Slovenskej ľepubliky apľávnymi aktmi
Európskych spoločenstiev.

3. Finančný príspevok poskýnutý na základe tejto dohody pozostáva z pľíspevku zo ŠR a pľíspevku
ESF. Vzájomnýpomeľ medziprostľiedkamispolufinancovaniaje85^oÁipsr a15%"ô ŠŔ.

ČHnok II.
Pľáva a povinnosti úľadu

Úľad sa zaväzujez
1. Poskytnúť pľávnickej osobe alebo ýzickej osobe príspevok podľa 54 ods. 1 písm. a) zákona

o službách zamestnanosti v rámci NP ,,Podpora zamestnanosti" aktivita č. 1 _- Podpora ZIJoZ
k uplatneniu sa na tľhu práce ,,Pľíspevok na aktivačnú činnosť foľmou dobrovolhícĹej služby"
na úhľadu časti nákladov, ktoľé súvisia s vykonávaním dobľovol'níckej služby, najviac
vovýške 759,24 € apríspevok na úhľadu časti celkovej ceny práce zamestnancao ktorý
oľganizuje dobľovol'nícku službu, akmá takého zamestnanca, najvlac vo výške 0 €, spolu
najviac vo výške 759,24 €, slovom: sedemstopät'desiatdeväť euľ, dvadsaťštyľi eurocentov.

2. Pľi stanovení celkovej vyšky poskýovaného príspevku podľa bodu 1 zohľadniť termín začatia
vykonávania dobrovolhíckej služby, dohodnutý počet ZlJoZ uvedený v čl' III. bod 3, ako aj
celkový počet ZUoZ, ktorí vykonávajú' resp. vykonávali dobrovolhícku službu. Po zohľadnení

projekt sa realizqje vd'aka podpore Európskeho socĺálnehofondu
v rámci operačného programu Ľudské zdľoje

Náľodný

t'l,lĺ'tv.enrpl ĺ:Yll cnt. gĺ:v.sk,/ lrrr'r.v. ĺ:sf 
' 6;ĺlrr. *tk
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týchto skutočností poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mesačne príspevok za
IZUoZ vykonávajúceho dobrovolhícku službu v štruktuľe: pľíspevok na úhrädu časti
nákladov, ktoľé súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby, najviac vo výške 63,27 €
a pľíspevok na úhľadu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktoý organizuje dobrovolhícku sluŽbu,
najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za l ZUoZ najviac vo výške 63,27 c.

Poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok v plnej výške podľa bodu 2 tohto
článku v prípade' ak termín začatia dobrovoľníckej sluŽby ZIJoZje od 1. dňa do 15. dňa v
kalendárnom mesiaci.
Poskýnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe pľíspevok v polovičnej výške zo stanovenej
plnej výšky v prípade, ak termín začatía dobrovoľníckej služby Z|JoZje od 16. dňa do koncá
kalendárneho mesiaoa.

4. Poskytnúťpľávnickej osobealebo fyzickej osobepríspevokvplnej výškepodľabodu2tohto
článku' ak ZUoZ odpľacuje počas kalendáľneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého
tý ždenneho pľacovného času.

5. Poskytnút'právnickej osobe alebo ťyzickej osobe príspevok v polovičhej výške podľa bodu 2
tohto článku, ak ZUoZ odpracuje počas kalendárneho mesiaca pľáve dvojnásobok dohodnutého
týždenného pľacovného času, resp. menej ako dvojnásoboktýždenného pracovného času.

Poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mesačne pľíspevok za ZIJoZ, ktoľí vykonávali
dobrovol'nícku sluŽbu v príslušnom kalendáľnom mesiaci Vo výške zodpovedajúcej
skutočnostiam podľa bodu 2,3' 4 tohto článku a skutočne vynaloženým apreukázaným
výdavkom.

7. Poukazovať pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe počas doby oľganizovaniadobľovoľníckej
služby mesačne príspevok na účet, najneskôr do 30 kalendáľnych dní odo dňa predloženia
všetkých dohodnutých dokladov. Vprípade, ak úrad zistí vpľedložených dokladoch
nezrovnalosti alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo spľávnosti pľedloŽených
dokladov, lelrota na vyplatenie finančného príspevku podl'a predchádzajúcej vety neplynie, a to
až do skončenia kontľoly pravosti a správnosti predložených dokladov alebo do odstľánenia
zistených nezrovnalostí.

8. Vyplatiť poslednú časť pľíspevku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom pľedložení
askontrolovaní dohodnutých dokladov apo pľedložení,,Spľávy o pľínose oľganizovania
aktivačnej činnosti formou dobľovoĺhíckej služby v poľovnanĺ so stavom pľed jej začatím" (d'alej
len,'správa") v súlade so ,,Zámeľom oľganizovania aktivačnej činnostifoľmou dobľovolhíckej
služby" a v súlade s bodom 6 tohto článku.

9. Vrátiť právnickej osobe alebo fuzickej osobe originály dokladov predloŽených podľa čl. III. bodu
11 tejto dohody v lehote do ó0 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia' ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak.

10. oznámiť právnickej osobe alebo |'zickej osobe, ak dočasná pľacovná neschopnosť ZIJoZ počas
vykonávania dobrovoľníckej služby tľvá viac ako 30 kalendárnych dní, ukončenie dohody
so ZUoZ zo strany úradu.

N áro dný pr oj ekt s a real izuj e vd'aka podpore Európs keho s ociálneho fondu
v ľámci operačného pľogľamu Ľudské zdroje

wwyv. e m p I oJt nt e nt. g ov. s k /'pvww. e s.f. g ov. s k
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11. Pri používaní Veľejných prostriedkov ZachováYať hospodáľnosť, efektíVnosť aúčinnosť ich
pouŽitia vzmysle $ 19 ods. 6 zákonaé.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Poskýnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mateľiály zabezpečujilce infoľmovanosť o tom,
že alďivity' ktoré sa realizujuv ľámci národného projektu, sa uskutočňujú vďaka pomoci ESF.

čhnok III.
Práva a povinnosti právnickej osoby

Pľávnická osoba sa zaväzuje:

1. Informovať sa uprijatého ZUoZ, či má podpísanú tzv. Kaľtu účastníka náľodného pľojektu
(najneskôr v deň nástupu na dobľovoľnícku službu) a následne si to overiť na úrade.

2. Zabezpečiť dobrovol'nícku sluŽbu tak, aby činnosti vykonávane ZIJoZ boli zamerané na
poskytovanie pomoci pri staľostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným
postihnutím' imigrantov, osoby po návrate z výkonu tľestu odňatia slobody, drogovo a inak
závisle osoby' nezaopatrené deti a ostatné osoby oďkŕĺzane na starostlivost'iných osôb, ľodinu
alebo pľi poskytovaní verejnoprospešných sluŽieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí,
zdravotníctva, vzďelávania, kultúry' špoľtu, pľi tvoľbe, ochľane, uďržiavaní alebo zlepšovaní
Životného prostľedia, pri starostlivosti o ochľanu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri
uskutočňovaní kultúľnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre tieto osoby, pľi ochľane
spotľebiteľa a v oblasti styku s veľejnosťou, pri pľíľodných katastľofách' ekologických
katastroflích, humanitáľnej pomoci a v civilnej ochľane alebo v súvislosti s mimoľiadnou
situáciou' núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

3. Zabezpečiť po dobu od 01 .032022 do 31.08.2022 vykonávanie dobľovoľníckej sluŽby pľe 2
ZUoZ v štruktúľe:

Dľuh vykonávaných činností
podl'a ods. 2) tohto

článku
tvorba, ochrana

a udľžiavanie životného

sociálne služby- rozvoz
obedov

hodinách)
7.00 -

11.00

2

ISCO-08 Teľmín vykonávania od/do

01 .03 .2022 - 3 r.08.2022

341200s 0t .03.2022 - 3 1 .08.2022

Počet
UoZ

2

20

20

4. Zabezpečit' dodtžiavanie denného ľozvrhu začiatku a konca vykonávania dobľovoľníckej
služby UoZv štruktúľe:

deň
Stľeda Štvrtok Piatok

od-do od-do od-do od-do
ľozpätie

ľokUto

7.00 -

I 1.00
7.00 -

1 1.00

2 2

9612002

hodín

Rozsah
(týždenný rozvľh

Pondelok

od-do od-do od-do od-do od-do
7.00 -

I 1.00
7.00 -

l 1.00

od-do

2ZoUZ
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5. Koordinovať dobrovoľnícku službu ZUoZ pľostľedníctvom 0 vlastných zamestnancov a 0
Zamestnancov pľijatých na tento účel do pľacovného pomeru z Tadov ZIJoZ, ktorí budú
organizovať dobľovoľnícku službu ZUoZ v ľozsahu 0 hodín týždenne na jedného zamestnanca.
Ak nastane skutočnosť, ktoľá má za následok skončenie pľacovného pomeru zamestnanca' ktorý
organizuje dobrovol'nícku sluŽbu (ďalej len ,'oľganizátot"), právnická osoba alebo fyzická osoba
v spolupráci s úradom je povinná do 15 kalendáľnych dní od skončenia pľacovného pomeru uľčiť
iného organ jzátora. Ak pľávnická osoba alebo fyzická osoba neuľčí (nezamestná) organaátora, je
za or ganizovanie dobľovo lhíckej s lužby zo dpovedný štatutárny zástupca.

6. V prípade prijatia do zamestnania otganizátoľa z radov ZUoZ doľučiť úradu kópiu pracormej
zmluvy najneskôr do 15 kalendárnych dní od vzniku pľacol'rrého pomeru.

7. V prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním dobrovoľníckej služby ZUoZ zaslať
úľadu zatohto zamestnanca kópiu pľacovnej zmluvy a dohôd o Zmene pracovných podmienok k
pracovnej zm|uve, najneskôr do 15 kalendáľnych dní odo dňa začatia organizovania
dobrovoľníckej služby ZU oZ.

8. Viesť dennú evidenciu dochádzky ZUoZ, ktoĺí sa zúčastňujú na vykonávaní dobľovolhíckej
služby a organuéltorov, s ich vlastnoručným podpisom, ktorym potr,ľdzujú účasť na vykonávaní
dobľovol'níckej služby, ľesp. na jej organizovaní. Pľávnická osoba alebo fyzická osoba uvedenú
evidenciu uschováva a poskytuje ju ĺa fyzickú kontrolu úľadu na zétklade vyzvania a v zmysle
podmienok stanovených v tejto dohode.

9. Predkladať nazáklade dennej evidencie dochádzky ZUoZaorganizátoľov 1 originál a 1 kópiu
vyhotovení na úrad mesačne, najneskôr do 5 pľacovných dní po uplynutí príslušného mesiaca
,,Evidenciu dochádzlql uchadzačov o zamestnanie, ktorí vykonóvajú aktivačnú činnost'foľmou
dobrovolhíckej služby" a,,Evidenciu dochádzlry zamestnancov' ktorí organizujú aktivačnú
činnost' formou dobrovoľníckej služby ", potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu.

l0. Dohodnutý rozvrh hodín vykonávania dobrovol'níckej sluŽby podľa pľedloženého denného
ľozvrhu začiatku a konca vykonávania dobrovoľníckej služby ZIJoZ je pľe právnickú osobu alebo
fyzicku osobu záväzttý s výnimkou' ak povinnosť ZI]oZ odpracovať dohodnutý počet hodín
pľipadne na deň pracovného pokoja. V pľípade, akĺazákÍade predloženého denného rozvrhu má
právnická osoba alebo tyzická osoba zánjem V odôvoinených prípadoch organizovať
dobrovolhícku službu inak' napr. počas dní pľacovného pokoja alebo voľna' resp' vo večerných
hodinách alebo nočných hodinách' túto skutočnosť oznámi prävnická osoba alebo ffzická osoba
úradu. Úrad o uvedenej skutočnosti upovedomí ZI]oZ. ZIJoZ môže vyko návať dobľovoľnícku
službu aj vo večerných a nočných hodinách' resp. v dňoch pracormého pokoja a voľna s Íým, že
v takýchto prípadoch úrad vyžaduje súhlas Z|JoZ.

1 1 - Predkladať úradu najneskôľ do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
kalendáľneho mesiaca' v ktoľom jej výdavky vznikli, v 1 výhotovení žiadosť o úhĺadu platby
a zároveťt aj:
a) podporné doklady - 1 oľiginál a 1 kópiu dokladov o použitých finančných prostriedkoch

(faktúľy a doklady o zaplatení úľazového poistenia, nákupe osobných ochľanných pracovných
pľostľiedkov, pľacovného náľadia a ďalších súvisiacich opľávnených ýdavkov), l oľiginál
a 1 kópiu výpisu bankového účtu pľíjemcu alebo 1 originál a 1 kopiu potvrdenia banky

Nh'odný pľojekt sa realizĺy'e vd'aka po dp oľe Euró p s ke ho s o ci á l ne ho fo ndu
v rámci opeľačnéhoprogramlt Ľudské zdľoj e
r'*itrr\v'ľ:ttplĺlv!]}ťĺrl. *$v.Ši{ :' tl'tl,\r'ťsi'i']{l\r.sk
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o uskutočnení pľíslušnej platby a V prípade platby v hotovosti výdavkový a príjmový
pokladničný doklad i doklad z Íegistračnej pokladne,

b) ,,Výkaz k ýpočtu príspevku na aktivačnú činnost'foľmou dobrovolníckej služby",
c) ýplatnú pásku alebo iný doklad, nazélklade ktorého je možnáidentifikácia vyplatenej mzdy,l kópiu zamestnávateľom potvrdených mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne

a mesačnýchvýkazov do zdĺavotnej poisťovne zazamestnávateľa,l originála t Ĺopiu výpisu
bankového účtu pľíjemcu alebo 1 originál a 1 kópiu potvľdenia banky o uskutočnení
príslušnej platby a v prípade platby ľealizovanej v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy
účtovnej jednotky za pľíslušný mesiac, ktorej sa záznamo platbe týka, resp. kde sa pľeämetný
výdavok nachádza,

d) zoznam ýdavkov na realizŕĺciu dobrovol'níckej služby,
e) pľi pľedkladaní poslednej žiadosti o úhĺadu platby predložiť spľávu v 1 vyhotovení. Právnická

osoba alebo fyzická osoba je povinná v spľáve lvádzať infoľmácie, či boli vyna1ožené
ťrnančné pľostľiedky vylžrté hospodáľne, efektívne, účelne a primeľane vo vzťahu k ciel'u,
ktoým bolo dosiahnuť získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce ZUoZ.
Právnická osoba alebo fyzická osoba zdokumentuje obsah správy fotodokumentáciou pred
a po vykonaní jednotlivých ptác, prípadne iným hodnoveľným spôsobom pri prácach' pľi
ktorých je to možné'

12. oznámiť úľadu písomne každtl Zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych
dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.

13. oznámiť úradu neúčast', nedodľžanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odmietnutie vykonóvania
dobrovolhíckej služby ZUoZ bezodkladne, najneskôľ do 3 pracovných dní od rr'niku jednej
z uvedených skutočnosti' oznámiť úradu najneskôr do 15 kalóndárnych dnikaždi zmenu- alebo
skončenie pľacovného pomeru organizátora.

I4.Y pripade predčasného ukončenia vykonávania dobľovolhíckej služby ZIJoZsa takéto uvolhené
miesto na dobrovoľnícku službu nepľeobsadzuje iným ZU;Z' V pľípade dočasnej pracovnej
neschopnostiZUoZ zaradeného na vykonávanie dobrovoľníckej službýnemôže pľávniôká osobá
a|ebo fyzická osoba prijať na vykonávanie dobľovolhíckej služby iného ZÚo Z. ZIJoZ po
ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti môže Vo vykonávaní dobľovolhíckej shžĹy
pokračovať v zmysle platnej dohody s úľadom, pľičom doba vykonávaniadobľovolhíctli stuzuý
sa mu o dobu dočasnej pracovnej neschopnosti nepredlžuje. Vykonávanie dobľovoľníckej službý
ZUoZ sa končí uplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná neschopnosť tohto ZIJoZttvťt
dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania dobrovolhíckej služby. Za óspravedlnenú neúčasť
ZUoZ na vykonávaní dobrovolhíckej služby sa povaŽuje darovanie krvi, pľáceneschopnosť na
základe písomného potvľdenia ošetrujúceho lekáľa, ošetľovanie choľého čleĺra rodiny ná základ'e
písomného potvľdenia ošetrujúceho lekáľa, spľevádzanie rodinného príslušníka na zák|ade
písomného potvľdenia ošetľujúceho lekára, návšteva lekára na záktad€ písomného potwdenia
ošetrujúceho lekára a úmľtie rodinného príslušníka v ľozsahu najviac 2 dni a né vážne osobné
dôvody (napr' dovolenka, o ktoľej je povinný úľad informovať vopľed).

l5. Predložiť správu v súlade So ,,Zómerom oľganizovania aktivačnej činnosti foľmou
dobrovolníckej služby" a v súlade s čl. II' bod 7.

16. Poučiť ZUoZ zaradených na vykonávanie dobrovolhíckej služby o povinnosti dodržiavať

projekt sa realizuje vd'aka podpore Euľópskeho sociálneho
v rámci operačného pľogramu Ľudské zdroje
u,rvrv' empl o.vnr enl. gov'sk ./ r,rnvĺv. *sĺ' gĺ:rr. sk
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predpisy na Zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdraviapri vykonávaní dobľovoľníckej služby spolu
s podpísaným vyhlásenim ZIJoZ o poučení. Zabezpečiť Úrazové poistenie ZIJoZ žaradenýďh na
vykonávanie dobľovoľníckej služby a predložiť kópiu zmluvy o útazovom poistení úľadu.

17.Vsúlades$2ods.2vnadYáznostina$7ods.7zŕtkonač.12412006Z.z.obezpečnostiaochľane
zdravia pľi pľáci a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v Zneni rreskoľšíóh pľedpisov plniť
povinnosti a opatľenia ustanovené týmto zákonom v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie
bezpečnosti aochĺany zdravia pri pľáci voči ZIJoZ nachádzajiceho sa s jej vedomím na jej
pracovisku alebo v jej pľiestore.

18. Na vyžiadanie úľadu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť výkon ýzickej
kontroly a poskytovať pri tejto kontľole súčinnosť pľiebežne po celú dobu platnosti tejto dohody,
ato aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 3I'12.2028.

19. Umožniť povereným zamestnancom Ministerstv a práce, sociálnych vecí arodiny Slovenskej
ľepubliky, Ústredia ptáce, sociálnych vecí a rodin11, uľadu a ďalším kontrohým oľgánori
a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovnýclr výkazov, bankových výpisov a d]alších
dokladov a umoŽniť vykonanie kontroly a auditu pľiebežne počas trvania závázkov vyplývajúcich
ztejto dohody, ato aj po ukončení ich trvania až do 37.I2.2O28' V prípade, ak právnická osoba
alebo slzická osoba neumožní výkon kontroly a auditu, vznkáprávnickej osobe povinnosť vrátiť
poskýnuté finančné prostriedky v plnej výške.

20. Vývoriť poveľeným zamestnancom Ministerstva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej
ľepubliky, Ústľedia práce, sociálnych vecí a rodiny' úradu a d'aBíóh kontrolných a audítorskýcň
orgánov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontľoly
a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny
týkajúce sa najmä opľávnenosti v1maložených nákladov.

2I.oznašiť pľiestory pľávnickej osoby alebo $lzickej osoby plagátmi, samolepkami, ľesp. inými
predmetmi informujúcimi o tom, že aktivity, ktoľé sa realizujú v rámci národného pľojektu, sa
uskutočňujú vďaka pomoci ESF. Uvedené označenie ponechať po dobu trvaniatejto dohody.

22.Uchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov avšetkých dokladov týkajúcich sa
poskýnutého finančného pľíspevku aŽ do 3l.12.2028.

ČHnok IV.
opľávnené výdavky

1. oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré pľávnická osoba alebo fyzická osoba l,ynaložila
na vykonávanie dobrovolhíckej služby pre ZIJoZ z opľávnenej cieľovej skupiny, ktorí pred
vstupom do národného pľojektu podpísali tzv. Kartu účastníka náľodného projektu.

2. Za oprávnené náklady sa povaŽujú len tie náklady, ktoré vznikli právnickej osobe alebo fuzickej
osobe v súvislosti s touto dohodou' najskôr v deň jej účinnosti |a boli skutočne vynaložené
právnickou osobou alebo fyzickou osobou a sú riadne odôvodnené aprelkázané.
V pľípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkľétnej platbe
v deň platby nebude mínusový.

projekt sa realizĺje vd'aka podpore Euľópskeho sociálnehofondu
v rámci operačneho proqramu Ľudské zdroje
rvnrv' * mp l ĺ:-vn r en ĺ' 11ĺrv' slĺ ./ rvr.l n' ts t'sĺ.lr''sk

Náľodný

Strana'l z 12



EURÓPsKA ÚNIA
Kód ITMS2 0I4+: 312031AII7

oPERAČNÝ PRoGRAM
ĽUD5KÉ ZDRoJE

Eumpsky sociálny fÔnd
Euľópsky ĺrnd r€giÔnálneho ľÔzyoja

3. Výdavok v súvislosti s finančným príspevkom je opľávnený len v tom prípade, ak spĺňa
podmienky hospodárnosti' efektívnosti' účelnosti a účinnosti a zodpovedá pďľebám národného
pľojektu.

4. Pľíspevok poskýovaný úľadom podl'a čl. il. bod 1 tejto dohody sa použije len v rozsahu
a štruktúre, kÍoľá súvisí s organizovanim a priamym vykonávaním dobrovôlhícĹej služby ZIJoZ.
Pľíspevok je moŽné použiť nairazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhľadu poplatku
za doklad preukazujúci zdľavotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnicĹá osoba
alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhĺadu časti nákladov na osobné ochľanné pľacovné
prostľiedky, pľacorĺné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním
dobrovol'níckej služby a na úhĺadu časti celkovej ceny pľáce zamestnanca, ktoľý oľganizuje
dobrovoľnícku službu. V súlade s pľavidlami pre oprávnenosť výdavkov spolufinancóvany,ótr
z ESF si je pľávnická osoba alebo fuzická osoba vedomá osobitne týchto skutočností týkajúcich
sa opľávnenosti výdavkov:
Výdavky je moŽné považovať za optávnené, ak:
- vznikli v opľávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia rea\izácie

dobľovolhíckej sluŽby,
- sú pľimeľané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obr,yklým) na trhu v čase ich vzniku'- navzájom sa neprekľývajú,
_ sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 43ll2OO2 Z. z. o účtovníctve v zneni

rreskorších pľedpisov, ktoré sú ľiadne evidované v účtovníctve pľávnickej osoby alebo
fyzickej osoby a sú v súlade s platnými všeobecne záväznýmípľávnymi predpismi'

- splňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti'
- boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Euľópskych

spoločenstiev,
- za hospodárne, itčelne a efektívne vynaložené pľostľiedky pre účely ýkonu dobľovolhíckej

služby nie je možné povaŽovať náklady, ktoĺé vznikli posledný mesiac pred ukončením
ýkonu dobrovoľníckej služby (zdravotná obuv' pracovné oblečenie, pracovné náradie).
opľávneným ýdavkom je len taký výdavok, ktoý je nevyhnutný pre realizŕrcju národného
projektu a výlučne súvisí s realizáciou aktivít náľodného pľojektu.

5. Príspevok nie je možn é použiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie majetku
žiadatel'a. Žiadateľ pouŽije príspevok v súlade i katkuláciou náĹladov, ktoľá je súčasťou ,,Zámeľu
organizovania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej sĺužby" a v súlade So zásadol
pľeukázateľnosti, hospodárnosti a efektĺvnosti vynakladania prostľiedkov z verejných z,dľojov.

6. Za oprávnené ýdavky nie je rnoŽne považovať:
a) úľoky z dlhov'
b) r,ľatnú daí z pridanej hodnoty,
c) nákup dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnutelhostí a pozemkov (z pľostriedkov

ESF je možné financovať také vybavenielzaúadenie, ktoľé sa bežne účtuje pľi jeho
obstaraní do ýdavkov pľiamo do spotreby),

d) výdavky bez priarneho vzťahuk pľo.jektu,
e) ýdavky' ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskýnutia pľíspevku podľa zákona

o službách zamestnanosti,
0 výdavky, ktoré sú v pľedpisoch ESF uvedené ako neopľávnené,

Náľodný projekt sa ľealizĺg'e vd'aka podpore Euľópskeho sociá.lneho
v rámci opeľačnelrc pro4ramu Ľudské zdroje
rr,rv tv' ľ ĺl'lp l ĺlvll *ĺl t' gĺ:lv. slĺ l' tvtr'rv. es ĺ. g_t.lt'' s k
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g) výdavky, ktoľé nie sú v účtorĺníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace
s realizovaným národným pľojektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky
k vedeniu účtovníctva,

h) ýdavky na subdodávky, ktoľé zvyšujú náklady na realizáciu dobľovol'níckej služby
bez pridania hodnoty,

i) ýdavky' na ktoré uŽ boli poskýnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov.

7. Pľi nákupe nového zariadenialvybavenia oprávnenými výdavkami budú ýdavky na nákup
nového zariadenialvybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majetku do
1 700 € a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

8' Hotovostné platby zahÍiajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaĺaním tohto majetku nie sú oprávnené' V prípade
úhĺad spotľebného mateľiálu sú ýdavky uhrádzaĺé v hotovosti opľávnené, ak hotovostné platby
jednotlivo nepľekľočia sumu 500 €, pričom maximálna hodnota reaľzovaných úhľad
v hotovosti v jednom mesiaci nepľesiahne 1 500 euľ.
Zakanlje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota pľevyšuje 5 000 € '

čHnot v.
osobitné podmienky

1. Pľávnická osoba aLebo fyzická osoba, ktorej sa poskytujú verejné pľostriedky, zodpovedá za
hospodárenie s nimi a je povinná pri ich použivani zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č' 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoĺších pľedpisov.

2. Pľávnická osoba alebo fizzická osoba berie na vedomie, že ťlnanč,ný pľíspevok je pľostriedkom
vyplateným zo ŠR a ESF. Na účel použitia týchto prostľiedkov, kontrolu ich použitia a ich
vymáhanie sa vzťahuje režim upľavený v osobitných pľedpisoch, najmä $ 68 zákona o službách
zamestnanosti, zákon č.35712015 Z' z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektoýh zákonov, zákon č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových. pravidlách verejnej spľávy
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskoľších predpisov, zákon č' 39412012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti. Právnická osoba alebo fyzická osoba súčasne berie na vedomie,
že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

3. IJzatvorenim tejto dohody nevzniká právnickej osobe alebo fyzickej osobe nárok na uhĺadenie
nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepľeukáŽe okĺem opľávnenosti
nákladov aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť'

4. V prípade nedodľžania zäväzku podľa č1. m. bod 16 pľávnická osoba alebo fuzická osoba znáša
následky pľípadných poistných udalostí'

5. Úrad neq''platí príspevok, ak právnická osoba alebo $lzická osoba nepľedloží doklady v lehote
stanovenej v čl. III' bod 9 a doklady v lehote stanovenej v čl. III. bod 11' ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak.

Národný projekt sa realizuje vd'aka podpoľe Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačného pľogramu Ľudske zdľoje
lr'ĺ,rv' eĺlrp] o.vĺrl cnĺ. gĺlv. sk i' tvlr'rv. *S{' $ĺlt'. sk
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6. Ak sa pľi výkone finančnej kontľoly na mieste zistí poľušenie finančnej disciplíny , oznámi irad
porušenie finančnej disciplíny Uľadu vládneho auditu, ktoľý je opľávnený uLtuáuľ a vymáhať
odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak pľíjemcä príspevku ódvedie
finančné prostriedky vo ýške poĺušenia finančnej disciplíny do dňa sŕončeniä kontroly, spľávne
konanie sa nezačne.

ČHnoľ vl.
Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením závázkov účastníkov dohody a súčasne
uplynutím doby, na ktoru bola dohoda uzatvorená'

2. Učinky tejto dohody zankqllsplnením záväzkuúčastníkov tejto dohody, odstúpením pľávnickej
osoby alebo ýzickej osoby od tejto dohody, odstúpením úradu od tejto dohody, ukončením
dohody na zétklade vzájomnej písomnej dohody, iárrko^ právnickéj osoby Ĺez pľávneho
nástupcu alebo ak jeho pľávny nástupca nepľevezme záväiky vyplývajúc e z tejto dohody.
o uvedených skutočnostiach sa úrad zaváĺzuje bezodkladne upovedomii'piávnickú osobu alebo
fyzicku osobu.

3, Túto dohodu možno skončiť nazákladepísomnej dohody účastníkov dohody, pričom opľávnene
poskytnuté a čerpané plnenia za otganizovanie dobiovol'níckej služby-Žuoz póskýnuté
právnickej osobe alebo fyzickej osobe do dňa účinnosti ukončenia dohody zostétvajiliir-to
nedotknuté.

4. Každý z účastníkov dohody je oprármený písomne dohodu vypovedať. Vypovedná doba je
jednomesačná a začiĺa plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiáca nasledujíieno po doručení
výpovede. Vypovedaním dohody zo strany právnickej osoby alebo slzict<ei osobý vznká jej
povinnosť vrátiť na účet úradu všetky poskýnuté Íinančné piostriedký do 3ó kalendáľnych dni
odo dňa podania výpovede na poštolŕ pľepraw alebo osobného podania na úrade.

5' Každý z účastníkov dohody je opľávnený odstúpiť od dohody v prípade jej závažnéhoporušenia.
Pľe platnosť ods-túpenia sa vyžaduje písomné oznámenie ô oĺ.tĺp""í doručené druhému
účastníkovi tejto dohody. odstúpenie je účinné dňom doručenia oznáméniao odstúpení druhému
účastníkovi tejto dohody. odstúpením od dohody je prár,nická osoba alebo $zzická osoba povinná
vľátiť úradu poskýnuté finančné pľostriedky do 30 kalendáľnych dní od na'dobudnutia účinnosti
odstúpenia na účet úľadu.

Za závažne poľušenie podmienok tejto dohody zo stľany právrrickej osoby alebo fuzickej osoby
sa považuje najmä:
a) porušenie čl. il' bodov 2,3,4 a 8 tejto dohody,
b) vykonávanie dobľovolhíckej služby V ľozpore so zámerom organizovania dobrovoľníckej

služby,
c) ak sa ZUoZ nezučastňuje(ú) vykonávania dobľovolhíckej sluŽby, pričom sú vedení

v evidencii dochádzky,
d) ak právnická osoba alebo fyzická osoba použiva veci a prostriedky oprávnene zakiryené

v ľámci realizácie dobľovoľníckej služby na iné účely,
e) ak sa nevykonala práca podľa dohody,

6

Národný pľojekt sa realizuje vd'aka podpoľe Európskeho sociálneho
v ľámci opeľačného pľogramu Ľudské zdroje
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0 porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e), ak nie je možné
dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,

g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),

h) porušenie rozpočtovej disciplíny.

7 . Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovení čl. II.
bodov I až6 tejto dohody.

8. Pľávnická osoba alebo fpická osoba sa zavázuje wéúiť aj príspevok alebo jeho časť v prípade
platby po skýnutej omylom.

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

čHnok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom ktejto dohode podpísaným
oboma účastníkmi dohody nazáklade písomného návľhu jedného z účastníkov dohody.

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

3. Pľávne vzťahy ýslovne neupravené v tejto dohode sa riadia pľíslušnými ustanoveniami zákona
č. 4011964 Zb' občianskeho zákonnika v zneni neskorších predpisov a všeobecne záváznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej ľepublike, ktoré ma}ú vzťahk závázkom učastníkov
dohody. Pľedpisy komunitárneho pľáva Euľópskych spoločenstiev majú prednosť pľed zákonmi
Slovenskej republiky.

4. Pľávnická osoba alebo fyzická osoba súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody
v ľozsahu: názov, sídlo, názov náľodného projektu, výška Íinančného pľíspevku.

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

6. Účinnosť tejto dohody zan1ká splnením závázku účastníkov tejto dohody, pokial'nedôjde k jej
ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI'

7 ' Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis
a pľávnická osobď$rzická osoba dostane jeden rovnopis. Písomná foľma dohody je zachovaĺá
vždy, ak pľávny úkon uľobený elektľonickými prostľiedkami je podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektroníckou pečaťou. V takomto prípade dohoda
predstavuje elektľonický originál a rovnopis sa nevyhotovuje.

8. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprármení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne
prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, neuzatvoľili ju v tiesni zaĺápadĺe neýhodných
podmienok anaznak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Náľodný pľojekt sa realizĺýe vd'aka podpore Euľópskeho sociálnehofondu
v rámci operačneho pro4ramu Ľudské zdroje
rvtl'rv' eltlploYtl *nĺ. gc'lv.slĺ l' u.tvtl'. *s l. gĺlt ' sk
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V pľípade, ak sa dohodauzatváÍa elektľonicky:

',(dátum 
v elektľonickom podpise)" ,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za pt án nickÚl ý zickú os obu :

,,(podpísané elektronicky podľa zákona č.27212016 Z. z.)"
JUDr' Ľubomír Golis
štatutárny zĺtstupca

Zaitrad:
,,(podpísané elektronicky podľa zÁkona č' 27212016 Z. z.)"

PaedDr. Danka Jašurková
riaditeľka úradu

V pľípade ak sa dohodaĺelzatvára elektronicky:

Čadca dňa 23 Čadca dňa 23'02'2022

ľil['5T0

'l'!r:':! .:";^^' -1_ľi i!ll.3,-|r 1lr,;í
ĺ.: l''-l'I:;t' /,i'!' a :1

0ĺ!t:ĺ :i ;,'|,'' ;,'i.,,1:}:|J..:.'ll.lŕtl.losŕl
iVlatĺĺ.:l ir, i rĺrtti'ggĺtg l U 1 7

o?:é ol lĺtr]ĺ;a 8

osobu: uľad:
(

Q? /-/J
' Ľubomír Golis Danka Jašurková

zástupca riaditeľka úradu

Národý projekt sa realizuje vd'aka podpore Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačného programu Ľudske zdroje
wrĺĺv' empl oytrl ent' gov'sk l r.wvrv' osi". gĺrv" sk
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PREBERAcÍ pnoľoKoL
v ľámci publicity k NP
,rPodpora zamestnanostioo

Názovprojektu:,rPodpoľazamestnanosti'ó

Kód pľojektu: ITMS2014+: 312031AII7

Pľávnická osoba:

Názov: Mesto Turzovka

Sídlo:
rčo:

Stľed |78,023 54 Tuľzovka
00314331

Potvrdzujem pľevzatie mateľiálu o publicite k Náľodnému pľojektu:
ooPodpoľa zamestnanostio'

V Cadci 23.02.2021

Štatutáľny zástupca pľávnickej osoby: JUDľ. Ľubomíľ Golis

Podpis: l'ilri tl.J
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Ústľedie práce, socíálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecĺ a ľodiny Čadca

Spľáva z vÝkonu administľatívnei finančnei kontľolv
pľed uzatvoľením dohodv

v zmysle $54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
ao zmene a doplnení niektoľých zákonov y zneni neskoľších pľedpisov

(ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti")
v nadväznosti na zákon č.35'7/2015 Z. z' o ťĺnančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov

(d'alej len rrspľávaoo)

IDENTIFIKĺČľE UDAJE OPRÁVNENEJ oSoBY

Ustľedie práce' sociálnych vecí a rodiny
Urad pľáce' sociálnych vecí a ľodiny Cadca
Sídlo Matičné námestie 1617,022 0Í Čadca
lčo sol 94536
V mene ktoľej koná ľiaditeľka PaedDr. Danka Jašuľková
(ďalej len,,úrad")

IDENTIFIKačľB Úuaĺn PoVINNEJ oSoBY

Povinná osoba/žiadatel'
Mesto Tuľzovka
Sídlo
Stred 178,023 54 Tuľzovka
lčo
003 1433 I

Evidenčné číslo žiado sti 2022 139589 zo dň'a 0 4.02.2022

Pľávny náľok na poskytnutie finančných pľostľiedkov _ nie je

CIEĽ ADMINISTRATÍVNEJ FINANčľEĺ KoNTROLY

Cieľom administratívnej finančnej kontroly je zabezpečiť dodrŽanie:
hospodáľnosti, efektívnosti' účinnosti a účelnosti pri hospodárení s veľejnými financiami,

_ zákona o službách zamestnanosti , národného pľojektu Podpora zamestnanosti,
podmienok po skytnutia a použitia verej ných prostriedkov.

ZÁVER Z ADMINISTRA FINANčNEJ KONTRoLY

oznamujeme Vám, Že vykonaním administľatívnej finančnej kontľoly Žiadosti o poskýnutie
finančných pľostriedkov neboli zistené nedostatky. Pľedložená Žiadosť je v súlade

Náľodný proj ekt P odpora zamestnanosti
sa ľealizuje vd'aka podpoľe z Európskeho sociálneho fondu v rámci opeľačného pľogramu Ľudské zdľoje

t'ľlt'ii'. ťĺĺlp1ĺ:'l:ĺľťĺaĺ. gtrr;. sŕ_ :/ ĺ'Hrl'' e.!ŕ.qĺlr;'s/i
Štrzna l z )



S ustanoveniami $ 6 zékona é. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole aaudite aozmene adoplnení
niektorých zákonov.

Na základe Vašej žiadosti Vám schvaloujeme pľíspevok na zabezpečenie vykonávanie
aktivačnej činnosti foľmou dobľovol'níckej služby podlna NP Podpora zamestnanosti v zmysle
$54 zákona o službách zamestnanosti v pľedpokladanej maximálnej sume 759124 euľ na
obdobie od 01.03.2022 do31.08.2022 .

Pľíspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí pľíspevku uzatvoľenej medzi
úľadom a povinnou osobou (ďalej len 

',dohoda"). 
Povinná osoba je povinná do 10 kalendárnych

dní od prevzatia tejto spľávy dostaviť sa na úrad za účelom uzatvorenia dohody. Po uplynutí tejto
lehoty sa žiadosť stáv a bezpredmetnou.

Správa je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden dostane úrad a jeden povinná osoba.

AFK vykonal:
Meno a priezvisko
zodpovedného zamestnanca:
Ing. Eva Ďuranová
Dňa:23.02.2022

Podpis:

Aľ'K overil:
Meno a priezvisko
nadriadeného zamestnanca:
Mgr' Renáta Bojková
Dť:a:23.02.2022

Podpis: Z.
AFKvykonal:
PaedDr. Danka Jašuľková
ľiaditeľka uradu
Dťla:23.02.2022

V

Podpis

odtlačok Pečiatky ú1adu

L,

ľ!4ĽsTO
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sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v ľámci operačného progľamu Ľudské zdroje
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