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DOHODA
č. 2o/44/54xml

o poskytnutí finančného prĺspevku na podporu vytvái.ania pracovných miest v rámci
projektu „Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ -

Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods.  1  písm. d) zákona č. 5#004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov

i}re subiektv nevvkonávaiúce hosDodársku činnost'

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka č. 513/1991  Zb. v znení neskorších

predpisov
medzi účastníkmi dohody:

(ďalej len „dohoda"),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
sídlo: Odborárov 53, 052 21   Spišská Nová Ves
v mene ktorého koná: PhDr. Tatiana Melikantová
IČO: 30794536
DIČ:  2021777780
IBAN:  SK30 8180 0000 0070 0053 4549   [Štátna pokladnica]

(ďalej len „úrad")

a

zamestnávatel'om
právnickou osobou/fyzickou osobou
názov/meno: Obec Rudňany
sídlo/prevádzka: Rudňany 234, 053 23   Rudňany

i€%ipoeon3ý2?5šÍ:tutámymzástupcom:RastislavNeuvirih
DIČ:  2020717842
Predmet prevažujúcej činnosti
SK NACE Rev2   (kód/text) 84110 -Všeobecná verejná správa
Predmet činnosti, v ktorej sa vytvárajú pracovné miesta
SK NACE Rev2 (kód/text) 84110 -Všeobecná verejná správa
IBAN:  SK03 0200 0000 0000 2412 0592
Zapísaný Osobitným predpisom , ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci ŠÚ SR

(ďalej len „zamestnávateľ")
(spolu len „účastnĺci dohody").



Článok l.
Účel a predmet dohody

1.     Účelom   dohody   je   úprava   práv   a   povinností   účastníkov   dohody   pri   poskytovanĺ
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných  miest pre UoZ (d'alej  len
„finančný   príspevok"),   v rámci   projektu   „Pracuj,   zmeň   svoj   Život"-Aktivita  č.   3
Podpora  zamestnávania  UoZ  -  Opatrenie  č.   1   podľa   §   54  ods.   1   písm.   d)  zákona
o službách  zamestnanosti,  ktorý  sa  poskytuje  zo  zdrojov  štátneho  rozpočtu  Slovenskej
republiky (ďalej  len „ŠR") v zmysle:

a).)     Projektu   „ Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.  3  Podpora zamestnávania UoZ-
Opatrenie  č.  1

b)     Oznámenia č.1/2020/§54/A3,

c)   Zákona o službách zamestnanosti.

2.     Predmetom dohody je záväzok úradu poskytnúť finančný  príspevok zamestnávateľovi na
podporu  vytvárania  pracovných  miest  v rámci  projektu  „Pracuj,  zmeň  svoj   Život"  -
Aktivita  č.  3  podl'a  §  54  ods.   1   písm.  d)  zákona  o službách  zamestnanosti v súlade  s

platnými  a účinnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky  a
záväzok zamestnávateľa udržať pracovné miesta minimálne 6 mesiacov.

3.     Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z prispevku zo šR.

Článok 11.
Práva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' sa zaväzuje:

1.     Vytvorit'  pracovné  miesto(a)  pre  UoZ  podľa  §  6  zákona  o službách  zamestnanosti
vedeného  v evidencií  UoZ  najmenej   1   mesiac  v  celkovom počte:   1   (ak  sa  s úradom

písomne nedohodne inak).

1.1   Udržat' po dobu najmenej 6 mesiacov pracovné miesto(a) v celkovom počte:  1 (ak
sa  s úradom  písomne  nedohodne  inak).  Splnenie  podmienky  doby  udržania je
zamestnávateľ  povinný  preukázať  na  osobitnom  tlačive   príloha  č.   1  tejto  dohody
podľa  bodu   5   tohto   článku,   najneskôr  do   30   kalendámych   dni'   od  uplynutia  6
mesiacov od vytvorenia pracovných miest.

2      0bsadit' pracovné miesto(a)  po  odsúhlasení úradom  vytvorené  podľa bodu  1,  do 30
kalendárnych  dní  od  nadobudnutia  účinnosti  tejto  dohody  (ak  sa  s úradom  písomne
nedohodne   inak),   avšak   najneskôr   do   1.1.2021   uzatvorením   pracovného   pomeru
dohodnutého    na    plný    pracovný    úväzok    alebo    najmenej    v rozsahu    polovice
ustanoveného týždenného pracovného času,   na dobu určitú minimá]ne 6 mesiacov,
resp.    na    neurčitý    čas,    na    druh    prác,    ktoré    súvisia    spredmetom    činnosti
zamestnávatel'a, s ohl'adom na i)rofesijné a kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce
konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podl'a tabuľky:
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*Podľa vyhlášky  ŠÚ  Slovenskej  republiky č   384/ 2015  Z z   zo dha 26   novembra 2015.  ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnam

3.     Dodržiavat'  štruktúľu  vytvorených  pracovných  miest  v súlade  s bodmi   1   a 2  tohto
článku,   prideľovať   zamestnancom   prácu   podľa   pracovnej   zmluvy   a platit'   im   za
vykonanú  prácu  dohodnutú  mzdu  v sú]ade  s pred]oženou  žiadost'ou  o poskyinutie
finančného pn'spevku na podporu vytvárania pracovných miest.

4.     Vytvorené pracovné miesta obsadzovat' len uoz podl'a bodu 2 tohto článku.

5.     Viest' osobitnú evidenciu obsadzovania/preobsadzovania pracovných miest vytvorených
na základe tejto dohody.

6.     Do]ožit' úi.adu  do  10  kalendárnych  dnĺ (ak sa  s úradom  pĺsomne  nedohodne  inak)
odo  dňa  vzniku  pracovného  pomeru  pracovnú  zm]uvu  a p]ato`ý  dekrét  (pokia]'
platové podmienlq7 nie sú súčast'ou pracovnej zm]uvy). Zamestnávatel' je povinný v
pracovnej  zmluve  na  prvej  strane  uviest',  že  UoZ  je  prijatý  na  pracovné  miesto
vytvorené v zmysle projektu „Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č. 3.

7.     V súlade s článkom 111. tejto dohody predložit' úradu za každého zames.nanca do 30
kalendárnych    dní   po    uplynutí   6    mesiacov    1    originál    al    kópiu    dokladov
preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné
na  povinné  verejné  zdravotné  poistenie,  poistného  na  sociálne  poistenie  a povinných

príspevkov    na        starobné    dôchodkové    sporenie    platených    zamestnávateľom,    na
zamestnávanie ktorých sa poskytuje finančný príspevok.  Za tieto  doklady sa považujú
najmä:   mzdový  list  alebo  výplatná  páska,  vrátane  dokladov  o  skutočnom  vyplatení
mzdových  prostriedkov;  doklady  o  platbách  preddavku  poistného  na  povimé  verejné
zdravotné  poistenie,  sociálne  poistenie  a na  povinné  príspevky  na  starobné  dôchodkové
sporenie platené  zamestnávateľom- mesačné výkazy preddavkov na poistné  na povinné
verejné  zdravotné  poistenie,  mesačný  výkaz  preddavku  vrátane  poistného  a príspevkov
do  Sociálnej  poisťovne  a výpisy z účtu zamestnávateľa,  potvrdenie banky o uskutočnení
platby,  resp.  výpisy  z  intemetbankingu  a v prĺpade  platby  realizovanej  v hotovosti aj
tú  čast'  pokladničnej  knihy  účtovnej  jednotky  za  pn'slušný  mesiac,  ktorej  sa  záznam
o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.

8.     Oznámit'  úradu  písomne   každú   zmenu   dohodnutých   podmienok   najneskôr   do   30
kalendárnych  dní  odo  dňa  kedy  skutočnosť  nastala,  vrátane  oznámenia  každého
skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ých) sa poskytujú finančné
príspevky   na   základe   tejto   dohody.   Súčasne   predložiť   kópiu   dokladu   o skončení



pracovného   pomeru,   zamestnávateľom   potvrdenú   kópiu   odhlášly   zo   zdravotného
poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

9.     Oznámit'   úradu   po    1    mesiaci   odo   dňa   skončenia   povinnej    doby   udržania
pracovného   miesta   tivanie   pracovnélio   pomeru,   resp.   skončenie   pracovného
pomeru. V oboch prípadoch aj  v pri'pade skončenia alebo trvania pracovného pomeru je
zamestnávateľ  povinný  predložiť  osobitné  tlačivo  príloha  č.  1  tejto  dohody  a v prípade
skončenia  pracovného  pomeru  aj  kópiu  dokladu  o skončení  pracovného  pomeru.  Ak
skončenie  pracovnélio  pomeru   nastane  počas  tohto   mesiaca,  zamestnávatel'  má
povinnost' preukázat' túto skutočnosť.

10.   Vprĺpade     predčasného     skončenia     pracovného     pomeru     zamestnanca(ov),     na
ktorého(ých)  pracovné  miesto(a)  sa  poskytujú  finančné  príspevky  podľa  tejto  dohody
môže  preobsadiť  v lehote  podľa  článku  V bod  6  tejto  dohody  iným  UoZ,  s dodržaním
podmienok  podľa  bodu  2  tohto  článku.  Zároveň  predložiť  za  každého  nového  UoZ
prijatého na toto pracovné miesto doklady podľa bodu 6 tohto článku.

11.  Na  vyžiadanie   úradu  preukázat'  dodržiavanie   podmienok  tejto   dohody,   umožniť
výkon  fyzickej  kontroly  a posky.ovat' pri  tejto  kontrole  súčinnost',  a to  priebežne  po
celú  dobu  platnosti  tejto   dohody,   ato  aj   po   ukončení  platnosti  tejto  dohody  až  do
31.12.2030.

12.   Umožnit'   povereným   zamestnancom   Ministerstva   práce,   sociálnych   vecí   a   rodiny
Slovenskej    republiky,    Ústredia    práce,    sociálnych    vecí    arodiny,    úradu    aďalším
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 trvania až
do  31.12.2030.  V prípade,  ak  zamestnávateľ  neumožní  výkon  kontroly  a auditu  vzniká
zamestnávateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté finančné pri'spevky v plnej  výške.

`3.g|:ťeonrsií'ejpr:š:rbe#Úzsat:.á:;n;::.oeTsoTiiaF|ins;e.rhst;:.ípáárcoejinsy:CÉárlandyuchpray.eec,ís.a.íá:nd;:ž

vecí  a  rodiny  a ďalších  kontrolných  a audĺtorských  orgánov,  vykonávajúcim  kontrolu,

primerané  podmienky  na  riadne  a včasné  vykonanie  kontroly  a poskytnút'  im  pri  jej
výkone  potrebnú  súčinnost'  a všetky  vyžiadané  infomácie  a listiny,  týkajúce  sa  najmä
oprávneno sti vynaložených nákladov.

14.   Uchovávat' túto dohodu, vrátane jej  príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa

poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2030.

Článok 111.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje:
1.     Poskytnúť zamestnávateľovi rinančný  prĺspevok na vytvorené pracovné miesto(a), po

splnení podmienok tejto dohody, na úhradu  časti ce]kovej  ceny práce zamestnanca
(d'alej len „CCP"), ktorý bol prijatý do pracovného pomeru nasledovne:

Finančný príspevok na úhradu časti CCP:



výška príspevku je 66  % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške 66 % CPP vypočítanej
z priememej  mzdy  zamestnanca  v hospodárstve  SR  za  1-3  Štvrt'rok  2019  (1438,52  €)  t.  j.
949,42 € (66 %) / 1  mesiac za obdobie 6 mesiacov, t. j . v sume 5 696,52 €.

Ak   je    pracovný    pomer    dohodnutý    najmenej    v rozsahu    polovice    ustanoveného
týždenného pľacovného času, výška finančného príspevku sa pomerne kráti.
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*Podl.a \ryhlášky ŠÚ  Slovenskej  ľepubliky č   384/ 2015 Z z   zo dňa 26  novembra 2015` ktorou  sa vydáva Štatistickä klasifikäcia zamestnanĺ

2.     V súlade  s bodom   1   tohto   článku  poskytnút'  zamestnávateľovi   finančný   príspevok
jednou   platbou  spolu  za  celé  oprávnené  obdobie  6  mesiacov  na  jeho  účet  do   10
kalendámych dní po nadobudnutĺ účinnosti tejto dohody.

3.     Vrátit'  zamestnávateľovi  originál  dokladov  predložených  podľa  článku  11.  bod  7  tejto
dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia.

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

5.     Overiť či vybraný uoz splňa podmienky projektu.

Článok IV.
Oprávnené nákJady

1.     Za  oprávnené  náklady  sa  považujú  len  tie  náklady,  ktoré  vznikli  zamestnáva.el'ovi
v súvislosti   s touto   dohodou  najskôr  v deň  jej   účinnosti   a  boli   skutočne  vynaložené
zamestnávateľom   a   sú   riadne   odôvodnené   apreukázané   a      boli   uhradené   zúčtu
zamestnávateľa  uvedeného  na  1.  strane  tejto  dohody/resp.  ďalši'ch  účtov  preukázateľne

patriacich zamestnávateľovi.
V prípade   platieb   v hotovosti   sú   výdavky   oprávnené   vtedy,   ak   stav   pokladne   pri
konkrétnej platbe v deň platby nie je nulový, alebo mínusový.

2.     Výdavky v súvislosti s finančným príspevkom sú oprávnené len v tom prípade, ak spĺňajú
podmienky hospodámosti, efektívnosti, účelnosti a zodpovedajú potrebám projektu.

3.     Oprávnenými  nákladmi  na  účely  tejto  dohody je  úhrada  66  %  z  CCP  zamestnanca,
najviac   však   vo   výške   66   %   CPP   vypoči'tanej    zpriememej    mzdy   zamestnanca
v hospodárstve SR za 1-3  štvrt'rok 2019 t. j. najviac 949,42 € na obdobie 6 mesiacov.



4.     Dohodnutá výška finančného príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude menit'.

Ak   je    pracovný    pomer    dohodnutý    najmenej    vrozsahu    polovice    ustanoveného
týždenného pracovného času, výška finančného  príspevku  sa pomerne kráti.

Článok v.
Osobitné podmienky

1.     Zamestnávatel',    ktorému    sa    poskytujú    verejné    prostriedky,    zodpovedá    za
hospodárenie  s  nimi  a  je  povinný  pri  ich  používaní  zachovávat'  hospodárnost',
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   dop]není   niektoľých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.     Zamestnávateľ berie na vedomie,  že  finančný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
Štátneho  rozpočtu  SR.  Na  účel  použitia týchto  prostriedkov,  kontrolu  ich  použitia a ich
vymáhanie  sa  vzťahuje  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  v znení  neskorši'ch predpisov,  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   zamestnávateľovi   nárok   na  uhradenie   nákladov
v pn'pade,   ak   v rámci   plnenia   podmienok   dohody   nepreukáže   okrem   oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnost', hospodámosť a efekti'vnosť.

4.     Vo väzbe na článok 11.  bod  1  a 2  tejto dohody sa za deň  obsadenia pracovného miesta
u zamestnávateľa na účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, t. j.
deň, ktorý bol  s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej  zmluve ako deň nástupu do práce
na   uvedenom   pracovnom   mieste   atento   deň    je   zároveň   aj   dňom   vytvorenia
pracovného   miesta   zamestnávatel'om.   Posledný   možný   dátum   na   deň   vzniku
pracovného  pomeru  je  1.1.2021.  V prípade  vzniku  pracovného  pomeru  po  tomto
dátume sa vytvorené pracovné miesta nebudú považovat' za obsadené.

5.     V prípade,  ak zames.návatel'  neobsadí  pracovné  miesta  vytvorené  v zmysle  čl.11.
bod  1  tejto  dohody  v ]ehote  určenej  v zmysle  č].  11.  bod  2  tejto  dohody,  najneskôr
však  so  vznikom   pracovného   pomeru  sdátumom   1.1.  2021,  je  povinný  vrátit'
poskytnuté  finančné  prostriedky  za  neobsadené  vytvorené  pracovné  miesta  do  30
kalendárnych dnĺ odo dňa uplynutia Lehoty v zmys]e čL. 11 bod 6 tejto dohody.

6.     V prípade  uvol'nenia vytvoreného  pracovného  miesta,  na ktoré  sa poskytuje  finančný
príspevok,   môže   zamestnávateľ   preobsadit'   pracovné   miesto   UoZ     z oprávneného
územia a z oprávnenej  cieľovej  skupiny podľa čl. 11. bodu 2 v lehote do 30 kalendámych
dní,  avšak  len  na  dobu  poskytovania  príspevku  (ak  sa  s úradom  písomne  nedohodne
inak).  Počas  doby  neobsadenia  pracovného  miesta  sa  finančný  prĺspevok  na  uvoľnené

pracovné  miesto  neposkytuje.  Poskytovanie  finančného  príspevku  na  toto  miesto  sa
nepredlžuje o dobu neobsadenia.
Ak  podporované  uvoľnené  pracovné  miesto  nebude  preobsadené  podl'a  prvej   vety,
nebude  už  toto  miesto  d'alej  finančne  podpoľované,  ani  v  prípade jeho  neskoršieho
obsadenia  UoZ.  Ak  zamestnávateľ  v lehote  do  30  kalendámych  dni'  (ak  sa  s úradom
nedohodne  písomne  inak)  miesto  nepreobsadí, je  povinný  vrátiť  úradu  pomernú  čast'



poskytnutého prĺspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neudržal toto pracovné
miesto.

7.     V prípade,  ak  vytvorené  pracovné    miesto,  na  ktoré  sa  poskytuje  zamestnávatel'ovi
finančný príspevok je dočasne vol'né napr.  z dôvodu dlhodobej  pracovnej  neschopnosti
(ktorá trvá viac ako 30 dní), materskej alebo rodičovskej dovolenky, zamestnávatel' môže
toto pracovné miesto obsadit' iným UoZ z evidencie UoZ úradu podľa čl.  11.  bod 2, pri
dodržaní     podmienok      stanovených     dohodou.      Vtakom     prípade     zamestnávatel.
s novoprijatým    zamestnancom   uzatvori   pracovnú   zmluvu   na   dobu   učitú   počas
zastupovania,     pri     dodržaní     podmienok     stanovených     dohodou.     Vprĺpade,     ak
zamestnávateľ  dočasne   vol'né  pracovné  miesto   nepreobsadí,   miesto   sa  považuje  za
obsadené, ale príspevok na pracovné miesto počas tejto doby poskytovaný nebude.

8.     Za   vytvorenie   pracovného   miesta   u zamestnávatel'a   sa   považuje   zvýšenie   počtu
pracovných   miest,    ktoré    predstavuje   vpriemere   za    6    mesiacov   vporovnaní
s ľovnakým predchádzajúcim obdobím celko`ý nárast počtu jetio zamestnancov. Ak
nedošlo     kzvýšeniu    počtu     pracovných     miest    podl'a     predchádzajúcej     vety,
zamestnávatel' je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia

pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods.1  písm. b) zákona č. 311/2001  Z. z.
-     Zákonníka   práce  v znení  neskoršĺch   predpisov).   Splnenie  tejto   podmienky  je
zamestnávateľ   povinný   preukázať   údajmi   uvedenými   v   pri'lohe   č.   2   tejto   dohody,
najneskôr do 30 kaLendámych dní po up]ynutí 6 mesiacov od vytvorenia/obsadenia
pľacovných miest.

9.     Ak zamestnávatel' nesp]nĺ podmienku  doby  povinného  trvania  pracovného  miesta,
na  ktoré  bol  poskytnutý  finančný  príspevok, je  povinný  vrátit'  úradu  pomernú  čast'
poskytnutého    finančného    príspevku    zodpovedajúcu    obdobiu,    počas    ktoi.ého
neudržal toto pracovné miesto, a to v lehote do 30 kalendámych dní odo dňa doručenia
výzvy  úradu  na  vrátenie  finančných  prostriedkov,  ak  sa  s úradom  nedohodne  na  inej
lehote.  Výpočet  pomemej   časti  finančného  príspevku  začína  nasledujúcim  dňom  po
zrušení pracovného miesta - skončenia pracovného pomeru s UoZ.

10.   Ak  zamestnávateľ  v   priebehu  6   mesiacov  od  vytvorenia  pracovných   miest  zrušiL
akékolvek pracovné miesto pre nadbytočnost' (§  63  ods.1  písm.  b zákona č.  311/2001
Z.  z.  Zákonníka  práce) je  povinný  vrátiť  úradu  ce]ý  najnižšie  poskytnutý  finančný
prĺspevok  na  pracovné  miesto  za  počet  zrušených  miest,  najviac  do  výšky  celého
vyplateného príspevku za všetky podporované pracovné miesta, do 30 kalendámych
dní odo dňa doručenia výzvy úradu na vrátenie finančných prostriedkov, ak sa s úradom
nedohodne na inej lehote.

11.   Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého UoZ
v tom  istom  čase,  finančný  príspevok  nemôže  byť  poskytnutý  zamestnávatel'ovi  na
úhradu tých nákladov, na ktoré mu uŽ bol poskytnutý  príspevok z verejných zdrojov.

12.   Ak   sa  pri  výkone  finančnej_kontroly  na  mjeste  zistí  porušenie   finančnej   disciplíny,
oznámi   úrad porušenie  finančnej  disciplíny  Uradu vládneho  auditu,  ktorý je  oprávnený
ukladať   avymáhať   odvod,   penále   a pokutu   za   porušenie   finančnej   disciplíny.   Ak

pn'jemca  pomoci  odvedie  finančné  prostriedky  vo  výške  porušenia  finančnej  disciplĺny
do dňa skončenia kontroly správne konanie sa nezačne.

Článok vl.
Skončenie dohody



1.     Túto dohodu je možné skončit' na základe vzájomnej  písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

2.     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  prĺjemca
príspevku  povinný  vrátit'  na  účet  úradu  úradom  stanovenú  sumu  poskytnutých
finančných  prostriedkov  do  30  ka]endárnych  dnĺ  od  doručenia  výzvy  úradu  na
vrátenie finančných prostriedkov, v zmysle podmienok tejto dohody, ak sa s úradom
nedohodne písomne na inej lehote

3.     Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávateľa
porušenie  povinnostĺ  ustanovených  v  článku  11.    v  bodoch  1,1.1,  2,  5,  6,  7,  8  v článku
V. bod   10   ana   strane   úradu   porušenie   povinností   podľa   článku   111.   vbode   2,   3.
Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

4.     Účinnosť dohody skončí splnenĺm záväzkov účastnĺkov dohody.

Článok vll.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.     Zmeny  v  tejto  dohode  možno  vykonat'  len  pĺsomným  dodatkom  k  tejto  dohode
podpísaným oboma účastnĺkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

2.     Z objektívnych príčin, ktoré by mali za následok nedodržanie podmienok dohody, môže
úríid využ}Lť klďuz.ulu „ ak sa  s úradom písomne nedohodne inak`.

3.     V každom pi'somnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzat' čĺslo tejto dohody.

4.     Právne   vzťahy   výslovne  neupravené  touto   dohodou   sa  riadia  príslušnými   právnymi

predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom účastni'kov tejto dohody.

5.     Zmluvné  strany  uzatvárajú  týmto  dohodu  podľa  §  269  ods.  2  0bchodného  zákonníka,
vzmysle   ktorej    sa   ich   záväzkovo   -právne   vzťahy   spravujú   a   budú   spravovať
ustanoveniami   Obchodného zákonnĺka.

6.     Prechod a prevod práv a povimosti' účastníkov tejto dohody na tretie osoby je možný za
predpokladu  preukázania  splnenia  podmienok  v zmysle  §  70  ods.  7  zákona  o službách
zamestnanosti a podmienok stanovených v projekte zo strany tretej osoby (v lehote, ktorú
stanoví úrad).

7.     Zamestnávatel'  súhlasí  so  zverejneni'm  údajov  vyplývajúcich  z tejto  dohody  v rozsahu:
názov,  sĺdlo,  miesto  prevádzky,  počet vytvorených  pracovných miest,  výška finančného
príspevku.

8.    frkvsna,:ie:tr:rdépi::ľ:#ieestpe!:oobťo,h.o#a=: s:eä:::,ľýd:h:d;:stečdaks?nj :ľosarovz:ämo:

prípade  zaväzujú  bezodkladne  vzájomným  rokovanĺm  nahradiť  neplatné  ustanovenie



novým  platným  ustanovením  tak,  aby  zostal  zachovaný  účel  a  obsah  sledovaný  touto
dohodou.

9.     Táto   dohoda   nadobúda   platnost'   dňom   jej    podpĺsania   oboma   účastníkmi   dohody
a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia.

10.   Účinnosť dohody skončĺ podľa článku VI. tejto dohody.

11.   Táto dohodaje vyhotovená v dvoch rovnop,isoch,  z ktorých úrad dostane jeden   rovnopis
a  zamestnávatel'  dostane jeden  rovnopis.  Učastni'ci  dohody  vyhlasujú,  že  sú  oprávneni'
túto  dohodu  podpísat',  Že  si  ju  riadne  a dôsledne  prečítali  a  súhlasia  s  jej   obsahom,
neuzavreli  ju  v tiesni,  ani  za  zvlášť  nevýhodných  podmienok  a  na  znak  súhlasu  sjej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

SpišskáNovávesdňa              -Z   -12-2020

zástupca zame stnávate l'a
(meno, priezvísko, podpis a odtlačok pečiatky)

Spišská Nová Ves dňa
-1    -12-2['20

ÚRr`f'   PP`ÁCE,

SOCIALNYCH   `   =C    A   RODINY

§PiáBka6NBOva  vea           Í

4 /,1=
PhDr. Tatiana Melikantová

riaditel'ka úradu alebo ňou poverený
zamestnanec

(meno,  priezvisko,  podpjs a odtlačok pečiatky)

Pmohvkdohode:

Príloha č.  1  Evidencia obsadzovania preobsadzovania PM
Príloha č.  2  Preukazovanie nárasĺu/úbytku pracovných mies[ u zamestnávateľa




