
•
• •

·.ll ..

o OH OD A
Č. 106/§ 50j 12011

o posk)'tnutí príspevku na podporu zamestnanosti na re:.lIi~áciu opatrení na oehnlnu pred po\'odli:lmi
II na riešenie následkov mimoriadnej situácie padr'a § SOj z{lkona č. S1200-t Z.z. o službách

zames1nanosti a o zmelie II doplnení nicktor)'ch zákonov v zlIení IIcskoriich predpisov
(ďalej len "dohoda")

UZ<11vQrcná podľa ustanovenia § SOj z..'1kona č. 5/2004 Z. z. o slu7.bách ZtlIllCS!ll<lllosti a o zmene II doplnení
niektorých zákonov v znení neskorMch predpisov

(ďalej len "zákon o službách zamestnanosti")

medzi účastníkmi dohody:

Úradom pnice soci:iln)'ch ,'cci II rodin)' Bardejov

Sídlo: Dlh5' rad 17, 08571 Bardejov
zastúpenym riaditcl1:ou: Emiliou Puchalikovou
lCD: 37937774
Bankové spojenie:
číslo účlu:

(ďalej len ..úrad·')
a

Obe<: KRUŽĽOVÁ
090 02 Kružl'o\':í 8
Mgr. Adriallolll Glliom
OO 330 655
84110 - VšeobeclIô' verej Il:l s II r:'iva

Za lTI cs t lI,tva tel'o m
Právnickou osobou:
Sídlo:
V zastúpeni starostom obce:
lCD:
SK NACE Rev2:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej Icn lIzamestnávateľu a spolu s "úradom" ďalej len .. úČ:lslníci dohody"')

Článok I.
Predmet dohody

I) Predmetom dohody je úprava prava povinností ú~nstníkov dohody pri poskytnutí príspevku na
podporu z<llllestnanosti rm realizúciu opatrení lia ochranu pred povodr'mni a na riešenie následkov
mimoriadnej sitmicic podľa § SDj zákona o službách zamestnanosti (ďillej len ,.príspevok"), ktorý sa
poskytuje zo zdrojov európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky (ďalej len ,.SR") v zmysle:

a) Operačnéhoprogramu Zamestnanost' a sociálna inklúzia z programového obdobia 2007-2013.
b) Opatrenie: 1.1 podpora programov v oblasti podpory zamestnnanosti a riešenia nezamestnanosti

a dlhodobej nezamestnanosti.
c) N:\zo\' projektu: ,.Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred

povodl1ami a na riešenie nasledkov mimoriadnej situácie".
2) Príspevok poskytnutý lHl základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu

a prispe vk u ESF. VZi.íjornný pomer medzi prostriedkami spolu financovania zo ~tútncho rozpočtu

II prostriedkami ESF je IS% SR : 85% ESF.
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3) Zárovel; si je zamestnávateľvedomý, že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovať aj
porušenie linančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmenc a dopnení niektor)'ch zákonov v znení neskorš ich prepisov.

~) Ministerstvo financií SR je vzmysle § 24 zákona č. 231/19992. z. oštinnej pomoci v zneni
neskoršich predpisov oprávnené kontroloval' poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci (úrad) ako aj
ti prijemcu pOllloci (zamestnávatel'). Za účelom overenia si relevantných skutočností je zamestnávateJ'
povinný umožnil' Ministerstvu linancii SR tOlO overenie. Podra ust. § 31 odsek 9 z.íkona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočlových pravidlách verejnej sprävy a o zmene a doplneni niektor)'ch zákonov je Ministerstvo linancií
SR oprávnené v prípade potreby uložil' a aj vymähať odvod, penále a pokutu.

Článok II.
Práva a po\·innosti zamestnávatel'a

Zamestnávateľsa 7.aviizuje:

I) Prijat" IO uchádzačov o zamestnanie podľa §6 zákona o službách zamestnanosti (ďalej len ..uchádzač
o z.1mestnanie") veden)'ch v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace na vytvorené
pracovné miesta do pracovného pomeru dohodnutého v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času

a na druh prác. ktoré suvisia s realizaciou opatrení na ochranu pred povod.iami a na ricšenie následkov
mimoriadnej situácie v uvedenej štruktúre:

Dátum vzniku
Pracovný čas

Predpokladaná Predpokl:ulami

Počet
pracovného

hod.
celková cena celková cena

Druh \')'konávl.lnj·ch prác
v

práce prácePM pomeru
(týidenne/od-

(\')'tvoreni:,
do)

(mesačne) " (mesačne)

PM) EUR ml I PM v EUR sllolu
Pomocné práce pri plnení
prevcntivn) ch opatrení na
zníženie po"odriového rizika-
vybudovanie suchých poldrov, 1.10.201 I
vybudovanie záchytných
ti retenčných nádrží, výstavba
prehrádzok. v)'stavba odrážok z 37,5 hod.

IO drcva. 117". I5"') 446 OO 26760,00

2) Predložil' úradu za každého uchádzača ° zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto
najneskôr do 10 kalendámych dní od uzatvorenia pracovného pomeru:

nl kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákonníka práce a platového dekrétu, resp. iného
dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nieje súčast'oll pracovnej zmluvy,
bI potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie, sociálne poistcnie. starobné dôchodkové sporenie.
CI potvrdenie príslušného úradu o dobe cvidencie uchádzača o z.1meslnanie a jeho vyradení z evidencie
\' súvislosti s prijatím do pracovného pomeru,
dl podľa potreby i ďalšie doklady, ktore urči úrad.

3) Dodrliaval' štruktúru vytvoren)'ch pracovn)'ch miest v súlade so znením čl. II. bod 1 tejto dohody.
prideľova( prijatým zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy a platiť im za vykonanú prácu
dohodnutú mzdu Iplatl v stanovenom v)'plalnom tennine.

4) Vytvorené pracovné miesta obsadzovať uchádzačmi o zamestnanie v súlade s čl. ll. bod 1.
Viesť evidenciu obsadzovania vytvorených pracovných miest. vrátane dokladov, ktoré túlo evidenciu
potvrdzujú.
5) Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca, v ktorom bO!:1 mzda splatná v 2 v)'hOIOveniaeh žiadost' o líhradu platby a zárovci'! 1 originál
fi 2 kópie dokladov preukallljúcich vynaložené náklady na úhnHlu mzd)' za zamestnancov na
vytvorenych pracovll)'ch miestach. na ktorých sa illU poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody. úhradu
prt'ddavku na poistné na zdra\'otné poislt'nie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné
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dôchodkové s)lorenie. Za tieto doklady sa považujú: mzdový list alebo výplatná páska, vrátane dokladovo
skutočnom v)'platení mzdov)'ch prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na zdravotné.
sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie - mesačne výkazy preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie. mesačn)' v)'kaz preddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poist'ovne a
výpisy z Ílčtu zamestnavatera. resp. potvrdenie banky o uskutočneni platby. Zamcstnfn'atel' je povinn)'
predklad.lt' účtovne dokJady v r07.sahu podl'a § IO, ods. I zMwlla Č. 431/2002 Z. z. o účto\'l1ictve

v zncní neskorších prcdJlisov.
Účtovn)ím dokladom platby realizovanej prostredníctvom banky je bankový výpis. Zaúčtovauie

llIkejto plmby žiadmIle vyznačil' priamo IIa baukovom l'Ýpise pri danej platbe a potvrdiť jll
podpisom osoby, ktorá účtovný zápis vykonala alebo k dal/ej pla/be poskytnút' doklad, na ktorom je
U\'edené, kde je tá/o platba zaúčtovaná (napr. i"temý doklrul, denník resp. hlavná kniha kde sa
ú(:lOvllé :ópisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúétovanie vše/kých účtovných

pripadov. JJeliafný denník) opmrený podpisom.

6) Predložiť úradu jednorázo\'O na \'šetky v)'tvorené pracovné miesta spolu so ziadost'ou o úhrodu
platby l origimil a 2 kópie dokladol' preukazujúcich vynaložené náklady na pracovné náradie potrebné
na vykonávanie prác podľa článku II. bod I.
7) Oznámil' písomne úradu Il:ljneskôr do 30 k~dend:irn)'ch dni každú zmenu dohodnutých podmienok
odo dňa kedy skutočnost' nastala, vrátane oznámenia každého skončcnia pnlcovného pomeru
zmnestnancov, na ktorých sa illU poskytuje prispevok v zmysle tcjto dohody. Súčasne predložil' kópiu
dokladu o skončení pracovného pomeru, potvrdcnú kópiu odhlášky zo zdravotného poistenia, sociálncho
poistenia a starobného dôchodkového sporenia.
8) Prcobsadit' pracovné miesto v lehote podľa čl. V. bod 4 novým uchádzačom o zamestnanie evidencie
uchádzačov o zamestnanie úradu s dodrl:anílll podmienok podľa čl. ll. bod I, v prípade predčasného

skončenia Jlracovného pomeru zamestnanca, na ktorého sa zamestnávateľovi poskytuje príspevok v zmysle
tejto dohody, ak sa s uradom nedohodne inak. Zárovei'l predložiť za každého nového uchádzača

o zamestnanie prijatého na toto pracovné miesto doklady podľa čl. ll. bod 2.
9) V prípade. ak zamestnávatel' dočasne prideli na vj'kon prácc k uživatcl'skému l.alllcstnávatel'ovi
v zmysle ust. §58 zákonníka práce zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu v zmysle tcjlo
dohody poskytuje príspevok, je povinn)' bez vyzvania vdtiť úradu všetky finančné prostricdky
poskylnuté na zamestnávanie tohto zameslnanca najneskôr do 30 k'llcnd:'aru)'ch dní odo dňa

dočasného IJridelenia.
IO) Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovaľ výkon fyzickej
kontroly a poskytovať pri tcjlo kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tcjto dohody až do
doby 5 rokov odo dňa poslednej úhrady opr:ívncných nákladov.

ll) Umožniľ povereným zamestnancom Ministerstva prace, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ústredia práce, socíálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším kontrolným orgánom nahliadnut' do
svojich účtovn)'ch výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnil' vykonanie kontroly a auditu
priebežne počas trvania zaväzkov vyplývajucich l. tejto dohody a to aj do 5 rokov po ukončení ich trvania.
V pripade neumožnenia v)'konu kontroly a auditu vzniká zamestnávaterovi povinnosť vrátiť poskytnuté
finančné prostriedky v plnej výške.

12) Vytvorit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky. Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, uradu a ďalších kontrolných orgánov, vykoná"ajlJeim
kontrolu, primerané podmienky na riadne a včasne vykonanie kontroly a poskytnút' im pri vykonávani
kontroly potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa mumti oprávnenosti
vynaložených nákladov.

13) Uchovilvat' túto dohodu vrátane jej príloh a dodaIkov a v~etkých dokladov týkajúcich sn
poskytnutého príspevku najmenej IO rokov od poslednej platby.

14) Dodržiaval' z..ikon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestmívani a o zmcne
a doplneni neskorších predpisov.

15) Označiť priestory alebo pracoviská, v ktorých sÍl vytvorené podporené pracovné miesia financované
z príspevku podľa tejto dohody, plagátmi a samolepkami s logom ESF, prípadne in)'mi formami propagácie
podľa pokynov uradu, infonnujucimi o spolufinancovaní z prostriedkov ESF. Uvedené označenie ponechať

na pracovisku najmenej po dobu trvania vytvorcného pracovného miesta podľa lej to dohody.
16) Z.'lllcstnavater, ktorému sa posk)'tujú verejné prosIriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je

povinný pri ich používani zachovávať hospodämost', cfektívnosť a účinnost' ich použitia v zmysle § 19 ods.
3
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3 zákona Č. 52312004 Z. z. o rozpočtov)'ch pravidlách verejnej správy a o zmcne a doplncni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 111.
Práva a pO"innosti urallu

Úrad sa za,'äzujc:

I) Poskytoval' zamestnávateľovi mesačnc príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto najviac po
dobu 6 kllh.'ndárll)'ch mesiacov vo v)'ške 95% z celkovej ceny prácc zamestnanca prijatého do
pracovIlcho pomeru podra čl. II. bod 1, najviac ''o v)'ške celkovej ccny práce v)'počitanej zo sumy
dvojnásobku ži"otného minima poskytO\'aného jednej plnolctej ryzickej osobe. platnej k pn'cmu
di\u kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytujc.

2) Poskytnut' 7.amestnávatel'ovi jednonízovo na jedno vytvorené pracovné miesto príspevok na úhradu
časti nákladov na pracovné náradie potrebné na vykonávanie prác pod ra čl. Il bod I ''o výške 95%
11I'cukázlln)'ch nákladov IHI 1)I'acovné nárouJic. najviac \'0 v)'ške 40 eur.

3) Poskytoval' zamestnávateľovi príspevok podra čl. III. bod l najcho učet mesačne. najneskôr do 30
kalt'ndárnych dni odo dňa predloženia kOlllllletn)'ch dokladov podľa článku II. bod 6 tejto dohody.
V pripadc, ak úrad zisti v predložen);ch dokladoch nezrovnalosli. alebo má opodstatnené pochybnosli
o pravosli alebo správnosli predložen)'ch dokladov. IchOla na vyplatenie finančného prispevku podľa

predchádzajúcej vety neplynie, a to až do skončenia kontroly pravosli a správnosti predložených dokladov.
alebo do odstránenia zistených nezrovnalosti, resp. do p"edloženia dokladov tak. ako je to uvedené "čl.

II. bod 6 dohody, ale len v lehotc stanovenej v čI. IL bod 6 dohody. V pripade. ak 7.amcstnávatel'
nC'llreukáie 7..3 sledonnj' mesiac skutočne ,')'naložené náklady v lehote stanovenej v čl. II. bod 6
dohody, urad príspc"ok podľa čl. III. bod I tejto dohod)' za 1010 obdobie neposk)'tne.

..t) POSk)1nlU' 7.arnestnávaleľovi príspevok podra ČL III. bod 2 na jeho účel, najncskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletnj'ch dokladov podľa článku IL bod 7 tejto dohody,
V prípade. ak lu·ad zisti v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti
o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie finančného príspevku podľa

predchádzajúcej vety neplynie, a Io až do skončenia kontroly pravosli a správnosti predložených dokladov.
alebo do odstránenia zistenych nezrovnalostí. V prípade, ak zameslnávateP nepreukáže skutočne

vynaložené náklady. urad prispe\'ok podl'a čl. IU bod 2 tejto dohody neposlq,tne.
5) Vrátil' zameslnávaterovi jeden originál dokladov predložených podra článku II, bod 6 a 7 dohody do

60 kalendárnych dni odo dl)a ich predloženia, Za deri predloženia dokladov sa v tomlo prípade považuje
deri. kedy sa predložená ži.:ldosť o platbu stala komplelnou resp. deri odstránenia zistených nezrovnalosti
v predložen)'ch dokladoch.

6) Úrad je povinný pri použivaní verejn)'ch prostriedkov 7.achovávaf hospodárnosť. efektívnosť a
účinnost' ich použitia" zmysle § 19 ods. 6 z.í.kona Č. 523n004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zakonov v znení neskorš ich predpisov.

Článok IV.
Opr:i\'ncné naklad)'

I) Za oprávnené náklady sa považujú ten tie náklady, ktoré vznikli zameslnávaterovi v súvislosli
s touto dohodou najskôr v deli podpisania tejto dohody, boli skutočne vynaložené zamestnávatel'om a sú
riadne odôvodnené a preukázané.

2) Oprávnenými nákladmi na účely tejto dohody je súčet mzdy a úhrady preddavku na poistné na
zdravotné. poistného na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zameslnávaterolll li1

llch5.dzačao zamestnanie prijatého do pracovného pomeru v zmysle podmienok tejto dohody.
3) Oprávnen)'mi nákladmi na účely tejto dohody sú náklady na pracovné náradie potrebné na

vykonávanie prác v zmysle podmienok tejto dohody.
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Článok V.
Osobilné podmienk)'

l) Zamcstnúvate!' berie na vcdomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplatcn)'lll
zo ~tátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z Európskeho sociálneho fondu. Na účel použitia týchto
prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzľahuje režim upravený v osobitných predpisoch
(zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, zákon č. 502/200 I Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskor~ích predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov). Zamestnávateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva sučasťou systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov

2) Uzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhradenie nákladu v prípade, že
v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnutnosť.

hospodámost' a efektívnost'.
3) Dňom vzniku pracovného miesta II z.111lestnávatera na účely tejto dohody je de.) vzniku pracovného

pomeru, t.j. deň, ktorý bol dohodnulý v pracovncj zmluve ako deň nástupu do práce s uchád7..1čom
o zamestnanie na uvedenom pracovnom miestc, na základc písomne uzatvorenej pracovnej zmluvy.

4) V prípade preobsadenia vytvoreného pracovného miesta môže 1010 pracovné miesto ZOStriť

neobsadené najviac po dobu 30 klllendárnych dní od jeho uvol'nenia. ak sa s úradom nedohodne inak.
5) Zamestn:ívllleľ poskyme súčinnost' pri vykon{lVaní monitoringu a kontroly vykonávan)'ch prác a pri

zabezpečení odborného dohľadu a územnej koordinácii vykonávaných prác podľa usmernenia
splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovan)' mllnllfment povodní a krajiny.

6) Zamestnávate!' suhlasí so zverejnením uvcden}'ch údajov vo verejne dostupných informačn)'ch

zdrojoch:

a) men%bchodne meno/názov.
b) IČO

c) adresa/sídlo
d) predmet činnosti

e) kôd SK NACE Rev 2
f) výška ncnávratného finančného prispevku
g) dátum podpísllnia dohody

Článok VI.
Skončenie dohody

I) Túto dohodu je možne skončiť na základe v7..1jomnej písomnej dohody účastníkov tejto dohody.
2) Účastníci dohody sa dojednávajú, že oprávnene poskytnuté a čerpané plnenia podľa tejto dohody

poskytnuté zamestnávateľovi do dňa účinnosti ukončenia tejto dohody zostávajú nedotknute.
3) Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedal'. Výpovedná doba je

jednomesačná a začína plynul' od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení v}'povedc.
Vypovedllním dohody je z.1mcstnávateľpovinný vrátiť úradu poskytnuté finanČ·nČ prostriedky do 30 dni na
llčet úradu.

4) Každý z llčastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od tcjlo dohody v prípade jej závažného
porušenia. Pre platnosI' odstúpenia sa vyžaduje písomné oznúmenie o odstúpeni doručené druhému
llčastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dilom doručenia oznámenia o odstúpení druhému
účastníkovi tcjto dohody. Odstúpením od dohody je zamestnávateľpovinný vrátiť úradu poskytnuté finančné

prostriedky do 30 dní na účet úradu.
5) Za z.1.važné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie povinností ustanovených v čl.

II. \' bodoch I. 2, 3. 4,8.9 a 16 v ČI. III. v bodoch) a 4.
6) Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu ~kody vzniknutej jej porušením.
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Článok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny v tejto dohode možno vykonal" len písomným dodatkom k tejto dohode podpísan)'1l1 oboma
účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán tejto dohody.

2) V každom pisomnom styku uvádzal' čislo tejlo dohody.
3) Právne vzťahy v)'slo\'ne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzn)ch

právnych predpisov platll)'ch v Slovenskej republike, ktoré majú vzfah k záväzkom účastníkovdohody.
~) Táto dohoda nadobúda platnosť dl~om jej podpisania oboma účastníkmi ft účinnosť nasledujúcim

dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.54612010 Z.z.. ktorým s,a dopílla zákon č. 4011964 Zb.
Občiansky zákonnik v znení neskoršich predpisova ktor)'m sa menia a doplňajú niektoré zákony.

5) Účinnost'dohody skonči splnen im záväzkov účastníkov dohody, alebo spôsobom uvedeným v čl. VI.
bode l a 3, pokial' nedôjde k odstúpeniu od dohody podl'a článku VI. bod 4.

6) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrži dva rovnopisy
a zamestnávate!' obdrží jeden rovnopis.

7) Účastnici dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat" že si ju riadne a dôsledne
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť Ilevýhodn)'ch podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručnepodpisujú.

V Bardejove, dlia 2 9 O 9 201\
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Emíl a ľuchalíkova-

riaditel' a ÚPSVaR Bardejov

2 9 O 9 2011

Z..p.l,om" Mg. JM' """," "d" 1/ ,!Pli
Sprhnosť o\'C1I1' PhDr PaedDr. Marcela Nováková. VCd"CH 01'1 /
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