
*SK-MPSVR-19826139*
DOHODA

čĺslo 20/44/052/23

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej čiiinosti formou menších obecnýcli služieb pre obec
a o poskytnutĺ príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

uzatvorená podl'a § 52 ods.10 zákona č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dohoda")

medzi účastníkmi dohody:

Ústredie práce, sociálnych vecí a i.odiny
Úrad práce, sociálnych vecĺ a rodiny Spišská Nová Ves
Sídlo: Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Zča8?g3n7ýgr4ĺa5d3ĺt6eľk°U:BC.In8.JankouBrziakovou
DIČ: 2021777780
IBAN:  SK3081800000007000534549
(ďalej len „úrad")

a

Obec: Rudňany
Sídlo: Rudňany 234, 053 23 Rudňany

Zčastŕ33n3á2šgta5:t3ámymzástupcom:Bc.RastisiavNeuvirth
DIČ: 2020717842
IBAN: SK0302000000000024120592
IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/#ázoi;): 84.11.0 / Všeobecná verejná správa
(ďalej len „obec")

Článok 1.
Účel a predmet dohody

1.    Účelom  dohody je  úprava  práv  a povinností  účastníkov  dohody  pri  poskytovaní  príspevku  na
aktivačnú činnosť fomou menších obecných služieb (ďalej  len „finančný príspevok") podľa § 52
zákona č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení riektorých zákonov v znení

Zá:ä,o.ršísthá,nper:gpi3ožo!d:a`íä,ai:,n|;,:á*Ŕ-;spl#äcchovzaFn9S::=st;"íL#erýzáska.npaos.#:Jžebá::
zamestnanosti.

2.   Predmetom  dohody je  úprava  práv  a povinností  účastníkov  dohody  pri  zabezpečení  podmienok
vykonávania   aktivačnej   činnosti   fomou   menších   obecných   služieb   pre   obec   a poskytovaní
finančného   príspevku   príjemcovi   príspevku   na   úhradu   časti   nákladov   na   osobné   ochranné
pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi  (ďalej  len  „UoZ"),  časti nákladov
na  pracovné  náradie  a  časti  ďalších  nákladov,  ktoré  súvisia  s  vykonávaním  aktivačnej  činnosti
fomou  menších  obecných  služieb  pre  obec  (ďalej  len  „aktivačná  činnosť")  a  na  úhradu  časti
celkovej  ceny práce  zamestnanca,  ktorý  organizuje  aktivačnú  čirmosť  (ďalej  len  „organizátor")
v súlade  s platnými  a účinnýri  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky
a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
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Článok 11.
Práva a povinnosti úradu

Urad sa zaväzuje:

1.    Pri výbere UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti spolupracovat' s obcami.
2.    Zabezpečit' výber vhodných UoZ, ktorí majú trvalý pobyt v zmysle tejto dohody.
3.    Poskytnúť   obci   príspevok   podľa   §   52   ods.   7   a   s   zákona   o službách   zamestnanosti

na úhradu  časti  náldadov,  ktoré  súvisia  s vykonávaním  aktivačnej  činnosti,  najviac
vo výške 2761,92 € a príspevok na úhradu časti  celkovej  ceny práce zamestnanca, ktorý
organizuje  aktivačnú  činnost',  ak má takého  zamestnanca,  najviac  vo  výške 2071,20  €,
spolu najviac vo výške   4833,12 €,  slovom:  štyritisícosemstotridsaťtri  12/100 Eur.

4.    Pri    stanovení    celkovej    výšky   poskytovaného   príspevku   podľa   bodu   3    zohľadniť
dohodnutý týždenný rozsah vykonávania aktivačnej  čimosti, termín začatia vykonávania
aktivačnej  čimosti,  dohodnutý počet  UoZ  uvedený v čl.  111.  bod  2, ako  aj  celkový počet
UoZ, ktorí vykonávajú, resp.  vykonávali  aktivačnú čimosť a taktiež skutočnosť,  či bude
UoZ   zaradený   na   vykonávanie   aktivačnej    činnosti   počas   prvých   najviac   šiestich
kalendámych    mesiacov,    resp.    opakovane    počas    ďalších    dvanástich    kalendámych
mesiacov.   Po   zohľadnení   týchto   skutočností   poskytnúť   obci   mesačne   prĺspevok  za
1 UoZ   vykonávajúceho   aktivačnú   činnost'   v štruktúre:   príspevok   na   úhradu   časti
nákladov,   ktoré   súvisia   s vykonávaním   aktivačnej   činnosti,   najviac   vo výške  57,54   €
a príspevok na úhradu časti celkovej  ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú
činnosť, najviac vo výške 43,15 €, spolu mesačne za 1 UoZ najviac vo výške 100,69 €.

5.    Poskytnúť  obci  prispevok v plnej  výške podľa bodu 4  tohto  článku v prípade,  ak  termín
začatia aktivačnej činnosti UoZ je od  1. dňa do  15. dňa v kalendámom mesiaci.
Poskytnúť  obci  príspevok  v polovičnej  výške  zo  stanovenej  plnej  výšky  v prípade,  ak
temín začatia aktivačnej činnosti UoZ je od 16. dňa do konca kalendámeho mesiaca.

6.    Poskytnút'  obci  príspevok  vplnej  výške  podl'a  bodu  4  tohto  článku,  ak  UoZ  odpracuje
počas kalendámeho mesiaca viac ako  dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného
času.  Poskytnúť  obci  prispevok  v  polovičnej  výške podl'a bodu  4  tohto  článku,  ak  UoZ
odpracuje   počas   kalendámeho   mesiaca   práve   dvojnásobok   dohodnutého   týždenného
pracovného času, resp. menej ako dvojnásobok týždemého pracovného času.

7.    Poskytnúť   obci   mesačne   príspevok   za   UoZ,   ktorí   vykonávali    aktivačnú   činnosť
v príslušnom kalendámom mesiaci vo výške zodpovedajúcej  skutočnostiam podľa bodu 4,
5, 6 tohto článku a skutočne vynaloženým a preukázaným výdavkom.

8.    Poukazovať   obci   počas   doby   organizovania   aktivačnej   činnostĺ   mesačne   príspevok
na účet,  najneskôr  do  30  kalendámych  dní  odo  dňa  predloženia  všetkých  dohodnutých
dokladov.  V prípade,  ak  úrad  zistí  v predložených  dokladoch  nezrovnalosti  alebo  má
opodstatnené  pochybnosti   o pravosti   alebo   správnosti  predložených   dokladov,1ehota
na vyplatenie  finančného  príspevku  podl'a  predchádzajúcej   vety  neplynie,   a to   až  do
skončenia  kontroly  pravosti  a správnosti  predložených  dokladov  alebo  do  odstránenia
zistených nezrovnalo stí.

9.    Vyplatiť  poslednú  časť  príspevh  z celkového  dohodnutého  príspevhi  po  kompletnom
predložení      askontrolovaní      dohodnutých      dokladov      apo      predložení      „fpróvj/
o  prínose  organizovania  ahivačnej  činnosti fiormou  menších  obecných  služieb  pre  obec
vporovnaní  so  stavom  pred  jej  začatím" (ďaleú  \en  „sprá.va:C)  v súl&de  so „Zámerom
organizovania ahívačnej  činnosti fbrmou menších obecných služieb pre obec a. v stlAaide s
bodom s tohto článku.

10. Vrátiť obci  originály dokladov predložených podľa čl.111.  bodu  10 tejto  dohody v lehote
do 60 kalendámych dní odo dňa ich predloženia, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
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11. Oznámiť,  ak dočasná pracovná neschopnosť UoZ počas vykonávania aktivačnej  činnosti
trvá viac ako 30 kalendámych dní, odstúpenie úradu od dohody s UoZ.

12. Pri  používaní  verejných  prostriedkov  zachovávať  hospodámosť,  efektívnosť  a účimosť
ich  použitia  v zmysle  §  19  ods.  6  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 111.
Práva a povinnosti obce

Obec sa zaväzuje:

1.    Zabezpečiť aktivačnú činnosť pre  obec tak,  aby práce  vykonávané UoZ boli určené na zlepšenie
ekonomických  podmienok,   zlepšenie  sociálnych  podmienok,   zlepšenie  kultúmych  podmienok,
tvorbu,  ochranu,  udržiavanie  a  zlepšovanie  životného  prostredia  obyvatel'ov  obce,  starostlivosť
o ochranu   a zachovanie   kultúmeho   dedičstva,   podporu   vzdelávania,   rozvoj    a poskytovanie
sociálnych    služieb    aďalších    čimostí    v sociálnej    oblasti,    rozvoj     a ochranu    duchovných
a kultúmych  hodnôt,  doplnkové  vzdelávanie  detí  a mládeže  a na  rozvoj   a podporu  komunitnej
čimosti.

2.    Zabezpečit'  po  dobu  od  01.02.2020  do  31.07.2020  vykonávanie  aktivačnej  činnosti  pre  s  UoZ
v štruktúre:

Druh vykonávaných prác podl'
§ 52 ods. 2 zákona o službách

zamestnanosti

l:ji:;:a:b:eaá;svte:ldeevne;:'vneydcehnyl
: priestranstiev

1

ISCO-08
Termín vykonávania

od/do

9613001               01.02.2020  -31.07.2020
515399

_ŔašäTh_   1

•(T:ž;:Týl

L__±dLĺ±)    _1

20

3.    Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej  činnosti UoZ
v štruktúre:

PoĹdeioi---T  -ÚtTroŔ                 Streda

ukazovatel

EgĽTie
Počet UoZ

od - do od -do i od - do , od -

7,00-111,00-,    7,00-
11,001     15,00

31513

4.     Koordinovať aktivačnú činnosť UoZ prostredníctvom vlastných zamestnancov   a   zamestnancov
prijatých  na  tento  účel  do  pracovného  pomeru  z  radov  UoZ,  ktorí  budú  organizovať  aktivačnú
činnosť UoZ v rozsahu :

Počet zamestnancov - organizátorov Rozsah hodín týždenne na jedného
aktivačnej činnosti zamestnanca

1 20
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Ak nastane skutočnost', ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru zamestnanca,
ktorý organizuje aktivačnú čimost' (ďalej  len „organizátor"),  obec  v spolupráci  s úradom
je   povinná   do   15   kalendámych   dní   od   skončenia   pracovného   pomeru   určit'   iného
organizátora.  Ak obec  neurčí  (nezamestná)  organizátora,  je  za  organizovanie  aktivačnej
činnosti zodpovedný štatutámy zástupca.

5.    Vprípade  prijatia  do  zamestnania  organizátora  z  radov  UoZ  doručiť  úradu  kópiu  pracovnej
zmluvy najneskôr do  15 kalendámych dní od vzniku pracovného pomeru.

6.    V prípade   poverenia   vlastného   zamestnanca   organizovaním   áktivačnej   čimosti   UoZ
zaslať úradu za tohto zamestnanca kópiu pracovnej zmluvy a dohôd o zmene pracovných
podmienok  k  pracovnej   zmluve,  najneskôr  do   15  kalendámych  dní  odo  dňa  začatia
organizovania aktivačnej činnosti UoZ.

7.    Viest'  dennú  evidenciu  dochádzky  UoZ,  ktorí  sa  zúčastňujú  na  vykonávaní  áktivačnej
činnosti   a organizátorov,   s   ich   vlastnoručnýn   podpisom,   kto]ým   potvrdzujú   účast'
na vykonávanĺ  aktivačnej  činnosti,  resp.  na jej  organizovaní.  Obec  uvedenú  evidenciu
uschováva  a poskytuje  ju  na  fyzickú  kontrolu  úradu  na  základe  vyzvania  a v zmysle
podmienok stanovených v tejto dohode.

8.    Predkladať  na  základe  dennej  evidencie  dochádzky  UoZ  a organizátorov  1  originál  a 1
kópiu   vyhotovení   na   úrad   mesačne,   najneskôr   do   5   pracovných   dní   po   uplynutí
prĹstiišrL€ho mesiajca.  „ Evidenciu dochádzky  dlhodobo  nezamestnaných  občanov,  ktorí  sú
poberateľmí   dávky   vhmotnej   núdzi   apríspevkov   kdávke   vhmotnej   núdzi   a   kíorí
vykondvajú  akíivačnú  čĺnnosť foĺmou  menších  obecných  služieb  pre  obec  alebo fiormou
menších  služieb  pre  samosprávny  kraj"   a. „Evidenciu  dochádzky  zamestnancov,   ktorí
organizujú  altiivačnú  činnosť fbrmou  menších  obecných  služíeb  pre  ol)ec  alebo fbrmou
77t€#SVz'cÄ s/#žz.cZ7 prč3 scz7%ospráv#); #cz/. ", potvrdený podpisom štatutámeho zástupcu.

9.    Dohodnutý  rozvrh  hodín  vykonávania  aktivačnej  činnosti  podľa  predloženého  denného
rozvrhu  začiatku  a konca  vykonávania  aktivačnej   činnosti  UoZ  je  pre  obec  záväzný
s výnimkou,   akpovinnost'  UoZ  odpracovat'  dohodnutý  počet  hodín  pripadne  na  deň
pracovného  pokoja.  V  pripade,  ak  na  základe  predloženého  denného  rozvrhu  má  obec
záujem  v odôvodnených  prípadoch  organizovat'  aktivačné  práce  inak,  napr.  počas  dní

?úr,a.c3ž::.hčon:sotr:Jzanafie|b:b::ľ::idrue.Spúr:3:e::=dí:ť|.hsoál,n.áčcnhosa,ie:;.:?ä;yĹcíhuh3Ž:né%hž
môže vykonávat'  aktivačnú  činnosť  aj vo večemých  a  nočných hodinách,  resp.  v  dňoch
pracovného pokoja a vol'na s tým, že v takýchto prípadoch úrad vyžaduje súhlas UoZ.

10. Predkladať úradu najneskôr do  posledného  dňa kalendámeho  mesiaca nasledujúceho  po
skončení  kalendámeho  mesiaca,  v  ktorom jej  výdavky  vznikli,  v 1  vyhotovení  Žiadosť
o úhradu platby a zároveň aj :
a)   podpomé    doklady    -    1    originál    a    1    kópiu    dokladov    opoužitých    finančných

prostriedkoch  (fáktúry  a  doklady  o zaplatení  úrazového  poistenia,  nákupe  osobných
ochranných   pracovných   prostriedkov,   pracovného   náradia   a ďalších   súvisiacich
oprávnených výdavkov),  1  originál a 1  kópiu výpisu bankového účtu príjemcu alebo  1
originál a 1  kópiu potvrdenia banky o uskutočnení prislušnej platby a v prípade platby
vhotovosti    výdavkový    apríjmový    pokladničný    doklad    i doklad    z registračnej
pokladne,

tih   „Výkaz  kvýpočtu príspevku  na  aktívačnú  čínnosť formou  menších  obecných  služieb
pre obec alebo menších služieb pre samosprávny lwaj " ,

c)   výplatnú pásku alebo iný doklad, na základe ktorého je možná identifikácia vyplatenej
mzdy,   1   kópiu   zamestnávatel'om   potvrdených  mesačných   výkazov   do   Sociálnej
poist'ovne    amesačných    výkazov    do    zdravotnej    poist'ovne    za   zamestnávateľa,
1  originál   a 1   kópiu  výpisu  bankového  účtu  príjemcu   alebo   1   originál   a 1   kópiu
potvrdenia  banky  o uskutočnení   príslušnej   platby   a  v prípade  platby  realizovanej
v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy účtovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej
sa záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza,

d)   zoznam výdavkov na realizáciu aktivačnej čimosti,
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e)   pri  predkladaní  poslednej  žiadosti  o úhradu  platby  predložiť  správu  v 2  vyhotovení.
Obec je povimá v správe uvádzať informácie, či boli vynaložené finančné prostriedky
využité  hospodáme,  efektívne,  účelne  a primerane  vo  vzťahu  k ciel'u,  ktorým  bolo
dosiahnuť   získanie   práktických   skúsenosti   pre   potreby   trhu   práce   UoZ.   Obec
zdokumentuje obsah správy fotodokumentáciou pred a po vykonaní jednotlivých prác,
prípadne iným hodnovemým spôsobom pri prácach, pri ktorých je to možné.

11. Oznámiť   úradu   písomne   každú   zmenu   dohodnutých   podmienok   najneskôr   do   30
kalendámych dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.

12. Oz.rLárn:if   Trra;ďn  neúčasť,   nedodržanie   rozsahu   hodín,   neskončenie   alebo   odmietnutie
yyko#cžvcz7".cz   cľkŕz.vczc'#ej   Čz.#7tosŕz.    C/oZ   bezodkladne,   najneskôr   do    3    pracovných   dnĺ
od vzniku jednej  z uvedených skutočností.  Oznámiť úradu najneskôr do  15 kalendámych
ďrrí kíržďú  zmem  alebo  skončenie  pracovného  pomeru  zamestnanca,  ktori  organizuje
aktivačnú činnosť.

13. V prípade   predčasného   ukončenia   vykonávania   aktivačnej    činnosti   UoZ   sa   takéto
uvol'nené  miesto  na  áktivačnú  činnosť  nepreobsadzuje  inýn  UoZ.  V prípade  dočasnej
pracovnej neschopnosti UoZ zaradeného na vykonávanie aktivačnej činnosti nemôže obec
prijat'   navykonávanie   aktivačnej   činnosti   iného   UoZ.   UoZ   po   ukončení   dočasnej
pracovnej  neschopnosti  môže  vo  vykonávaní  aktivačnej  činnosti  pokračovať  v zmysle
platnej  dohody  s úradom,  pričom  doba  vykonávania  aktivačnej  činnosti  sa  mu  o dobu
dočasnej  pracovnej  neschopnosti  nepredlžuje.  Vykonávanie  aktivačnej  činnosti  UoZ  sa
končí  uplynutĺm  dohodnutej  doby,  ak  dočasná  pracovná  neschopnosť  tohto  UoZ  trvá
dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania aktivačnej čimosti. Za ospravedlnenú neúčasť
UoZ na vykonávaní  menších  obecných  služieb  pre  obec  sa považuje práceneschopnosť,
darovanie  krvi,   sprevádzanie  rodinného  príslušníka  na  základe  písomného  potvrdenia
ošetrujúceho  lekára  a  návšteva  lekára  na  základe  písomného  potvrdenia  ošetrujúceho
lekára a iné vážne osobné dôvody (napr.  dovolenka, o ktorej je povinný úrad infomovať
vopred).

14.  Predložit'    správu    v súlade    so    „Zó77terom    orgcmz.zovcz7#.cz    czÄŕz.vcm'#G/.    c.z-7t73osŕz.   /ormoz/
menších ol)ecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samospráyny kraj ``
a v súlade s čl.  11. bod 9.

15. Poučiť  UoZ  zaradených  na  vykonávanie  aktivačnej   činnosti  o  povinnosti   dodržiavat'
predpisy  na zaistenie  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  vykonávaní  aktivačnej  činnosti
spolu   s podpísaným   vyhlásením   UoZ   o poučení.   Zabezpečiť   úrazové   poistenie  UoZ
zaradených  na  vykonávanie  aktivačnej  činnosti  a predložiť  kópiu  zmluvy  o úrazovom
poistení úradu.

16. V súlade s  §  2 ods.  2 v nadväznosti na  §  7 ods.  7  zákona č.124/2006  Z.  z.  o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri  práci  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších
predpisov     plniť     povinnosti     aopatrenia     ustanovené     týmto     zákonom     vrozsahu
nevyhnutnom    na    zaistenie    bezpečnosti    aochrany    zdravia    pri    práci    voči    UoZ
nachádzajúceho sa s jej vedomím na jej pracovisku alebo v jej priestore.

17. Na  vyžiadanie  úradu  preukázať  dodržiavanie  podmienok  tejto  dohody,  umožniť  výkon
ĎÍzickej   kontroly  aposkytovať  pri   tejto  kontrole  súčinnosť  priebežne  po   celú  dobu
platnosti tejto dohody, a to aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31.12.2028.

] 8  g]:v°ežn=Íej p°r:;ruebn]#y,  Zg::Tígc;=áceľĺ:;Sct[eár[Snty:h P:áecc:'   as:á]dáí]nnyychúr:::í  aadr,:Íš[]FÍ

kontrolným   orgánom   a orgánom   auditu   nahliadnuť   do   svojich   účtovných   výkazov,
bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne
počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvama až do
31.12.2028. V prípade, ak obec neumožnĺ výkon kontroly a auditu, vzniká obci povinnost'
vrátit' poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.

19  y|Tvveonn;tie.porveepr:#y, zťť:setdn.=cS:.eľl:;:t.eár|Sn?:h P:É::,  as:.cäiinyychúravdeucí  aad?:|gi:ž

kontrolných  a audítorských  orgánov  vykonávajúcim  kontrolu  primerané  podmienky  na
riadne  a včasné  vykonanie  kontroly  a poskytnúť  im  pri  jej  výkone  potrebnú  súčinnost'
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a všetky  vyžiadané  infomácie  a listiny  týkajúce  sa  najmä  oprávnenosti  vynaložených
nákladov.

20.  Uchovávať   túto   dohodu,   vrátane   jej   príloh,   dodatkov   a všetkých   dokladov   týkajúcich   sa
poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2028.

Článok IV.
Oprávnené výdavky

1.    Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s touto dohodou,
najskôr    vdeň   j.ej    účinnosti    aboli    skutočne    vynaložené    obcou    asú    riadne    odôvodnené
a preukázané.

V prĺpade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej
platbe v deň platby nebude mĺnusový.

2.    Výdavok   vsúvislosti   sfinančným   príspevkom   je   oprávnený   len   vtom   prípade,   ak   spĺňa
podmienky hospodámosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

3.     Príspevok   poskytovaný  úradom   podľa   čl.11.   bod   3   tejto   dohody   sa   použije   len   vrozsahu
a štruktúre,   ktorá   súvisí   s organizovaním   a   priamym   vykonávaním   aktivačnej   činnosti   UoZ.
Príspevok  je  možné  použiť  na  úhradu  oprávnených  nákladov  v zmysle   §   52   ods.   7   zákona
o službách  zamestnanosti.  V súlade  s  pravidlami  pre  oprávnenosť  výdavkov  si  je  obec  alebo
samosprávny kraj vedomá osobitne týchto skutočností týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:
Výdavky je možné považovať za oprávnené, ak:
-      vznikli   v oprávnenom   období,   teda   v   rámci   písomne   dohodnutého   obdobia   realizácie

aktivačnej čimosti,
-      sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku,
-      navzájom sa neprekrývajú,
-      sú  podložené  účtovnými  dokladmi  v zmysle  zákona  č.  431/2002  Z.  z.  oúčtovníctve  vznení

neskorších predpisov,  ktoré  sú  riadne  evidované  v účtovníctve  obce  a sú  v súlade  s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi,

-      spíňajú podmienky hospodámosti, efektívnosti a účelnosti,
-      za   hospodáme,   účelne   aefektívne   vynaložené   prostriedky   pre   účely   výkonu   aktivačnej

činnosti  nie  je  možné  považovat'  náklady,  ktoré  vznikli  posledný  mesiac  pred  ukončením
výkonu    aktivačnej    činnosti    (zdravotná   obuv,    pracovné    oblečenie,    pracovné    náradie).
Oprávneným výdavkom je  len taký  výdavok,  ktorý je  nevyhnutný pre  realizáciu  aktivačnej
činnosti a výlučne súvisí s realizáciou aktivačnej činnosti.

4.Z|ťää:ev|gaŤž::á:,ä,o.ž::žP,oeušĽ;'sg:v`äťevstsíái:áäaspitaá|lĽv|eicYžť:a:ážaadtoe;,'mh`gfáéjzehsoúdčnaost,e.nje"2;Jme:#

organizovania   aktivačnej   čínnosti  fiormou  menších   obecných  služíeb  pre   obec"   av st:lade  so
zásadou  preukázatel'nosti,   hospodámosti   a efektívnosti  vynakladania  prostriedkov   z verejných
zdrojov.

5.    Za oprávnené výdavky nieje možné považovat':
a)  úroky z dlhov,
b)  vratnú daň z pridanej hodnoty,
c)  dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov,
d)  výdavky bez priameho vzťahu k projektu,
e)  výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona o službách

zamestnanosti,
Í)   výdavky,    ktoré    nie    sú   v   účtovníctve   jednoznačne   označené    ako    výdavky    súvisiace

s realizovaným  národným  projektom  v  súlade  s  vnútomým  predpisom  účtovnej  jednotky
k vedeniu účtovníctva,

g)  výdavky na subdodávky,  ktoré zvyšujú náklady na realizáciu aktivačnej  činnosti bez pridania
hodnoty,

h)  výdavky, na ktoré uŽ boli poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov.
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6.    Pri nákupe nového zanadenia/vybavenia oprávnenými výdavkami budú výdavky na nákup nového
zariadenia/vybavenia vo  forme bežných  nákladov (t. j.  nákup  hmotného  majetku  do  1700  € a
nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

7.    Hotovostné   platby   zahŕňajúce   výdavky   na   obstaranie   dlhodobého   hmotného   a nehmotného
majetku  vrátane  výdavkov  súvisiacich  s obstaraním  tohto  majetku  nie  sú  oprávnené.  V prípade
úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby
jednotlivo   neprekročia   sumu   500   €,   pričom   maximálna   hodnota   realizovaných   úhrad
v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 eur.

8.    Pri právnických osobách sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €.

Článok v.
Osobitné podmienky

1.    Obec, ktorej/mu sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi aje
povinná pri  ich používaní  zachovávať hospodámost',  efektívnost'  a účinnost' ich použitia
v zmysle  §  19  ods.  3  zákona č.  523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.    Obec  berie  na  vedomie,  Že  finančný  prĺspevok  je  prostriedkom  vyplatenýn  zo  ŠR.  Na  účel
použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzt'ahuje režim upravený v
osobitných predpisoch,  najmä  §  68  zákona  o službách  zamestnanosti,  zákon     č.  357/2015  Z.  z.
o finančnej  kontrole a audite  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  zákon č.  523/2004  Z.  z.
o rozpočtových  pravidlách  verejnej   správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších predpisov, zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

3.   Uzatvorením  tejto  dohody  nevzniká  obci  nárok  na  uhradenie  nákladov  vprípade,  ak
v rámci  plnenia  podmienok  dohody  nepreukáže  okrem  oprávnenosti  nákladov  aj  jeho
nevyhnutnost', hospodámosť, efektĺvnosť, účelnost' a účinnosť.

4.    V prípade  nedodržania  záväzku  podl'a  čl.  111.  bod  15  obec  znáša  následky  prípadných

5.E°r[;Sdúnýecvh;#t]í°:tí.spevok,akobecneprediožídokladyvlehotestanovene]včl.IIlbod8,
ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.

6.    Závažné   porušenie   podmienok   tejto   dohody  je   považované   za   porušenie   finančnej
disciplíny  podľa  zákona  č.   523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej   správy
a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   v znení   neskorších   predpisov.   Podozrenie
z porušenia finančnej disciplíny zo strany príjemcu finančného príspevku je dôvodom pre
výkon následnej  finančnej  kontroly úradu.  Ak sa preukáže porušenie finančnej  disciplíny
a  príjemca  finančného  prĺspevku  neuhradí   dlžnú   sumu   do   skončenia  kontroly,   úrad
postúpi príslušnú spisovú dokumentáciu na správne konanie Úradu vládneho auditu, ktorý
Jpenopnraákv|:á:ííť:`;f.a:Íe#m|at;Rdvao;i,Pee:šlaeä:3:čunihz.a3onTpšá:ieufij:anvčž:yds`|Sec`;1ígľ

zákona č.  523/2004 Z.  z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy a o zmene a doplnenĺ
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  povinný  vrátit'  finančné  prostriedky
v stanovenej výške.

Článok vl.
Skončenie dohody

1.    Riadne skončenie tejto  dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody a súčasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Dohoda  č.  20/44/052/23
Strana 7 z 8



2.    Učinky  tejto  dohody  zanikajú  splnením  záväzku  účastníkov  tejto  dohody,  odstúpením
obce od tejto  dohody, odstúpením úradu od tejto dohody, ukončením dohody na základe
vzájomnej písomnej  dohody, zánikom obce bez právneho nástupcu alebo  ák jeho právny
nástupca neprevezme  záväzky vyplývajúce  z tejto  dohody.  0 uvedených  skutočnostiach
sa úrad zaväzuje bezodkladne upovedomiť obec.

3.    Túto  dohodu  možno  skončiť  na  základe  písomnej  dohody  účastníkov  dohody,  pričom
oprávnene   poskytnuté   a čerpané   plnenia   za   organizovanie   aktivačnej   činnosti   UoZ
poskytnuté obci do dňa účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmto nedotknuté.

4.    Každý z účastníkov dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedat'.  Výpovedná doba
je jednomesačná a začĺna plynúť od prvého  dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.  Vypovedaním dohody zo  strany obce vzniká jej  povinnosť vrátiť na
účet  úradu  všetky  poskytnuté  finančné  prostriedky  do  30  kalendámych  dní  odo  dňa
podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania na úrade.

5.    Každý  z účastníkov  dohody je  oprávnený  odstúpiť  od dohody  v prípade jej  závažného
porušenia.  Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené
druhému  účastníkovi  tejto  dohody.  Odstúpenie  je  účinné  dňom  doručenia  oznámenia
o odstúpení  druhému účastníkovi tejto dohody.  Odstúpením od dohody je povinná vrátiť
úradu poskytnuté finančné prostriedky do 3 0 kalendámych dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia na účet úradu.

6.    Za závažné porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce alebo samosprávneho kraja
sa považuje najmä:
a)    porušenie čl.111 bodov  1, 2, 3  a 7 tejto dohody,
b)   vykonávanie  aktivačnej   činnosti   v  rozpore  so   zámerom  organizovania  aktivačnej

či-osti,
c)   ák   sa   UoZ   nezúčastňuje(ú)   vykonávania   áktivačnej   činnosti,   pričom   sú   vedení

v evidencii dochádzky,
d)   ak obec pouŽíva veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácie aktivačnej

čimosti na iné účely,
e)   ak sa nevykonala práca podľa dohody,
f)    porušenie  iných  povinností  áko  povinností  ustanovených  v písm.  a) až  e),  ak  nie je

možné dohodnút' ich plnenie v dodatočnej lehote,
g)   opakované porušenie iných povinností ako povinnostĺ 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.11 bodov 3 až s tejto dohody.

8.    Obec   sa  zaväzuje  vrátiť   aj   príspevok   alebo  jeho   časť  v pripade  platby  poskytnutej
omylom.

9.    Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu Škody vzniknutej porušením dohody.

Článok vll.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.    Zmeny   v   tejto   dohode   možno   vykonat'   len   písomným   dodatkom   ktejto   dohode
podpísaným    oboma    účastníkmi    dohody    na    základe    písomného    návrhu   jedného
z účastníkov dohody.

2.    V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.
3.    Právne  vzt'ahy  výslovne  neupravené  v tejto  dohode  sa  riadia príslušnými  ustanoveniami

zákona č.  40/1964 Zb.  Občianskeho zákomíka v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväznými   právnymi   predpismi   platnými   v slovenskej   republike,   ktoré   majú   vzt'ah
k záväzkom účastníkov dohody.
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4.    Obec  súhlasí  so  zverejnením  údajov  vyplývajúcich  z dohody  v rozsahu:  názov,  sídlo,
výška finančného príspevku.

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

6.    Účinnost' tejto dohody zaniká splnením záväzku účastníkov tejto dohody,  pokiaľ nedôjde
k jej ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI.

7.    Táto  dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch,  z ktorých každý má platnosť originálu,

8    %ťä:=í:at€|:oosáäTh:áyav;ohľ:soup,lús,yžaeosbúecoJ;erg::er:íV=ot:isdohodu podpísať, Že s| Ju nadne
a dôsledne  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli  a súhlasia  s ňou,  neuzatvorili  ju  v tiesni  za
nápadne  nevýhodných  podmienok  a na  znak  súhlasu  s celým  obsahom ju  vlastnoručne
podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi   dňa:  27.01.2020

Za zamestnávateľa : Za úrad:

Úr.\d  pL'\ce,  sf i`i`,'m ili  \ĺ:c i  ``,  roiliny

s[1,Š`k,,  \1,\"  \'1,`

Od;r""Jč%h;0"

Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka úradu
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