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DoHoDA
číslo 19/3710521125

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí
príspevku na aktivačnú činnost'formou menších obecných služieb obci alebo formou

menších služieb samosprávnemu kraju
uzatvorená podťa § 52 ods. 10 zákona ě, 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,dohoda")

medzi účastníkmi dohody:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Sídlo: Slovenská 87, 080 28 Prešov
V mene ktorého koná: PhDr. Alena Krištofíková, riaditel'ka
tČo: 30794536
DIČ: 2021777780
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0053 3642
(ďalej len,,úrad")

a
Obec Rokycany
Sídlo: Rokycany 45,082 4l Rokycany
Štatutámym zástupca: Miloš Jaš
ICO: 00327701
DIČ: 2020548145
IBAN: SK98 5600 0000 0088 2607 1004
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84l1O/Všeobecná verejná správa
(d'alej len,,obec")

čtánok I.
Účel a predmet dohody

l. Účelom dohody je úprava práv apovinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku
na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou menších služieb
(ďalej len ,,finančný príspevok") podl'a § 52 zákona č. 512004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti"), ktorý sa poskytuj e zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a štátneho rozpoětu (ďalej len ,,ŠR"; príjemcovi
príspevku v zmysle:

a) Operačného programu Ludské zdroje
prioritná os 3 zamestnanosť,

Národný projekt Podpora zamestnúvania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce -1
sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje

it'll'11'.(,llll,)/(/1'l1].'ttl.,.',!)\'.\i, rr lt ti . l/,;,;t'..t,{ 
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b) Národného projektu Podpora zamestnávanialJoZ prostredníctvom vybraných § _

aktívnych opatrení na trhu práce , 4

Kód ITMS 201 4+ : 31203 1 5945
c) zákonao službách zamestnanosti,

2. predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení

podmienok uytoná*ia áktlvaenej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

l fortytouuni ri.,urroného príspevliu príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na

osobné o.n.unnJ p*.ouni piostriedtý, útazov'é p-oistenie dlhodobo nezamestnaných

občanov, ktorí sú'pou..at.rái dávky v'hmotne.; niďri apfispevkov.k.dávke vhmotnej

núdzi (ďalej 1rn-,,ÚoZ"), časti nákládov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov,

ktoré súvisia s uykon ávánim aktivačnej činnbsti formou menŠÍch obecných sluŽieb Pre

obec (ďalej len ,,áktivačná činnosť") a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,

ktorý o.guniruj. aktivačnú činnosť (ďalej len. ,,organizáto,r") v súlade s platnými

a účinnými ,,ršeóbecne záváznými právnymi predpismi šlovenskej republiky a právnymi

aktmi Európskych spoločenstiev.

3. Finančný príspevok poskýnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspev$ ,"_S^t

a príspevku ESF. Vzájo-ňy po..r medzi prostriedkami spolufinancovania je 85 % z ESF

a 15 oÁ zo SR.

Článok II.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavázuje:

1. Pri výbere LJoZ navykonávanie aktivačnej činnosti spolupracovať s obcami,

2. zabezpeč\ť výber vhodných uoz, ktorí majú trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt

v zmysle tejto dohody.

3. Poskytnúť obci príspevok podfa § 52 ods. 7 a8 zákona o službách zamestnanosti na

úhradu časti náliladov, któré súvisia s lykonávaním aktivaČnej Činnosti, najviac vo

výške 2873,34 € apríspevok na úhradu části celkovej ceny práce.zamestnanca, ktorý

organizuje aktivačnú činnost,, ak má takého ,ameštnunca, najviac vo výške 0,00 €,

spolu nalviac ,o vYške 2 873,34 €, slovom: dvetisíc osemstosedemdesiattri eur

tridsaťštyri eurocentov.

4, pri stanovení celkovej výšky poskytovaného príspevku podfa bť" 3 zohťadniť

dohodnutý týždenný ,oŽr*, uykonauunia aktivačnéj činnosti, termín zaČatia vykonávania

aktivačnej činnosti, dohodnutý počet UoZ uvedený včl. III. bod 3,ako aj celkový_počet

UoZ, ktorí uytonauu;t. resp. výkonavali aktivačnú činnosť ataktiež skutoČnosť, Či bude

tJoZ ,uruarnry .ru ivr.onauuni. aktivačnej činnosti počas prvých. najviac Šiestich

kalendárnych mesiacov, resp. opakovane ,počas ďaisich dvanástich kalendárnych

mesiacov. po zohťadnení týóhto ,kutočností poskytnúť obci mesačne príspevok za

IIJoz vykonávajúceho aktivačnú činnost, vštruktúre: príspevok na úhradu časti

nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 53,27 €

a príspevok na úhradu časti óelkovej ceny práce zimestnanca, ktorý organizuje aktivačnú

činnosť, najviác vo výške 0,00 €, .pát,, mesačne za | |JoZ najviac vo výške 53,21 €,

5. Poskytnúť obci príspevok vplnej výške pod_ťa_b_ody_4 tohto čláŇu v prípade, ak termín

začatiaaktivaenéj činnosti uáz 1é oá t. anu do 15. dňa v kalendárnom mesiaci,

Poskynúť "ň 
'o*r.uok u polovičnej výške zo stanovenej plnej výšky v prípade, ak

Strana2zll



termín zaěatiaaktivačnej činnosti IJoZ je od 16. dňa do konca kalendárneho mesiaca, '

6. Poskytnút' obci príspevok v plnej výške podťa, bgdl 1 tohto článku, ak UoZ odpracuj,

poeaš kalendárnóho'mesiaca uiuc aťo dvójnásobok dohodnutého týždenného Pracovného

času.
Poskýnúť obci príspevok v polovičnej výške podfa bodu 4 tohto článku, ak UoZ

odpracuje počas kalendárnehó mesia.á piau" ávojnásobok dohodnutého týŽdenného

prá.ourrtt",o času, resp. menej ako dvojnásobok týždenného pracovného času,

7. poskytnúť obci mesačne príspevok za |)oz, ktorí vykonávali aktivačnú činnost,

v príŠlušnom kalendárnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej skutočnostiam Podl'a bodu 4,

5, 6 tohto článku a skutočne vynaloženým a preukázaným výdavkom.

8. poukazovat, obci alebo poěas doby organizovania aktivaČnej Činnosti mesaČne PrísPevok
na účet. najneskór do 3b kalendárny"L d,ri odo dňa predloženia všetkých dohodnutých

dokladov. V prípade, ak úrad zisti v predložených dokladoch nezrovnalosti alebo má

opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených .dokladov. 
lehota

na vyplatenie nnaneného príipevku podfa predchádzajúcej vety neplynie, ato až do

skončenia kontroly p.uuorii á správnbsti prědloZených dokladov alebo do odstránenia

zistených nezrovnalostí.

g, vyplatiť poslednú čast, príspevku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom

páloz.ni a skontrolovani dohodnutých dokladov a po predložení ,,Správy

o prínose organizovania aktivačnej činnósfi f9rmoy menších obecných služieb pre obec

, pororroní so stavom pred jej začatím" (ďalej len ,,správ?") y súlade so "Zámerom
organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných sluŽieb pre obec a v sÚlade s

bodom 8 tohto článku.

10. Vrátiť obci alebo originály dokladov predložených podl'a čl. lll. bodu l1 tejto dohodY

v lehote do 6o t<deňaarnych dní odb dRa ich predlo ženia, ak sa ÚČastníci dohodY

nedohodnú inak,

1 1. Oznámit' obci, ak dočasná pracovná neschopnost' UoZ počas vykonávania aktivačnej

činnosti trvá viac ako 30 kalendárnych dní, odstúpenie úradu od dohody suoz.

12, pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnost', efektívnosť a ÚČinnost'

ich použitiu u,-yrtá 5 il oas. 6 zákona ě. 52312004 Z, z. o rozpočtových pravidlách

verejnej správy u á .^ěn" a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorŠÍch PredPisov,

13. poskytnúť obci materiály zabezpeěujúce informovanosť o tom, Že aktivitY, ktoré sa

realižujú v rámci národnéiro projektu, sa uskutočňujú vďaka pomoci EsF.

ČHnok III.
Práva a povinnosti obce

Obec sa zavázuje:

1, Informovať sa uprijatého UoZ. či má podpísanú tzv. Kartu účastníka národného

projektu (najnesk^ór u a.n nástupu na aktivačnú činnost') a následne si to overit'na Úrade.
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,abezpeěiť aktivačnú ěinnosť pre obec tak, aby práce vykonávané uoz boli určené na

zlepšenie "ko,ro.nňý;h ;"á.ienok, ,ilps."i,. sociálnych podmienok, zlepšenie

kultúrnych poa.ni"no( .'oóu, o.hrun,,r, ,ráÉiuu.nie a zlep3ovanie životného prostredia

obyvatefov ou"", .turtstlivost, o o.n.ánu a zachovanie kultúrneho dediěstva, podporu

vzdelávani a, rozvoj a poskytovanie ,""iar"y,r, služieb 
^a 

ďalších činností v sociálnej

oblasti, rozvoj 
" ".'hr;,i;lí"ňounyct, 

á-tuňny.h hodnót, doPlnkové vzdelávanie detí

a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti,

Zabezpečiť po dobu od 01.04.2019 do 30.09.2019 vykonávanie aktivaČnej Činnosti pre 9

IJoZ v štruktúre:

prác podl'a § 52 ods.2-ác podl'a §.53,9d:. 2 ] por., Uoz |, ISC0-08
zákona o službáchLd\wlla U JruzuAlrl

] zamestnanosti ]

Termín vykonávania
od/do

01.04.20,19 - 30.09.2019

01 .o4.2019 - 30.09,2019

Rozsah
(týždenný rozvrh

hodín)

Tvorba, ochrana,
udržiavanie

a zlepšovanie životného
prostredia obyvatelov

961 3001

9622000

4.ZabezpečiÍ,dodržiavaniedennéhorozvrhuzačiatkuakoncavykonávaniaaktivačnej
činnosti u oz v štruktúre:

deň 
1 Utorok S!§4a_ Pond_elok_ ] Štvrtok 1 Piatok ]

od - do od - do p! - dg_od_- do od-doLod-do od-do od-do orl-do od-do,,

:00 -
12,.00

5. koordinovat, aktivaěnú činnosť uoz prostredníctvom 0 vlastného zamestnanca a 0

zamestnancov prijatých na tento účel ďo pracovného pomeru z radov UoZ, ktorý bude

organizovať aktivaenú činnosť IJoZv.o,,uh" 0 hodín týždenne na jedného zamestnanca,

Ak nastane skutoenási,-kiorá má zanásledok skončenie pracovného pomeru Zamestnanca,

ktorý organir.rj" ur.iiuáJnu elrrnorr rcui.ii."-,,organizátor"), obec v spolupráci s úradom

je povinná do rs"'r.ui"naarnych dní oa .tóne,nia pracovného pomeru určiť iného

organizátora. Ak obec alebo neurěí (nezamestná) organizátora, je za organizovanie

utTiuuen.j činno sti zodpovedný štatutárny zástupca,

v prípade prijatia do zamestnani a organizátora .z radov IJoz doručiť úradu kópiu

pracovnej zmluvy ,"j;.rň Jo 15 kalenáárnych dní od vzniku pracovného pomelu,

v prípade poverenia vlastného zamestnanc a organizovaním aktivačnej činnosti uoz

zas|at, úradu za tohio Zamestnanc" kóp;;;;;**r?_zllrlvv a dohód 9 T",n, pracovných

nodmienok k pracovnej zmluve, ,ru;n"rto, ao is kalendárnych dní odo dňa zaěaíia

trganizouania áktivačnej činnosti U oZ,

6.

].

8. Viest' dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní aktivačnej

činnosti a organizátorov, s ich ,ru,iná,ueni,* podpisom, ktorým potvrdzujú účasť
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na vykonávaní aktivačnej činnosti, resp. na j.ej organizovaní, obec uvedenú evidc,

uschováva aposkytuje ju na ryri.t.i iontr;l; rirádu na základe vyzvania ayzmy,

podmienok stanovených v tejto dohode,

9" predkladať na zák|ade dennej evidencie dochádzky lJoz aorganizátorov 1 originál a1

kópiu .,yt otou.ni na úrad 
-*.rue-.,.,--ň99to1 

.a" 5 pracovných dní po uplynutí

príslušného ,...iu." 
-. 

r vrr]erciu arrn"alú ďhodobo ,rri*u,t,aných občanov, ktorí sú

poberatel,mi dávlql 1lhmotnef .rú;r:;-";;,iip:6,.* 
k,dóvke vhmotnej núdzi a ktorí

vykonávajú ot tiier,: činnost; for*"ů i"siih obecných služieb pre obec alebo ,formou

menších služieb pre samosprarry"'t,o1:i a,,!,vi!enór,u dochádzlq zamestnancov, ktorí

organizujú akti'ý;čnú činnoit,for.o,u ku,si,h obecných služieb pre obec alebo formou

menších sluzieb}ře"'ro-,o,rprar"y toii", potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu,

10.Dohodnutýrozvrhhodínvykonávaniaaktivačnejčinnostinodllnledloženéhodenného
rozvrhu začiatku a konca uytonauu.ri, áúiuuenej činnosti IJoZ je pre obec závázný

s výnimkou, ak povinnost, UoZ ;;;";í Jonóanuty počet hodín pripadne na deň

pracovného potója. V prípade, ak-'ni zák|ade predlozónéno denného rozvrhu má obec

záujem v odóvoďnených pripadoch;*rr;ai aktivačné práce inak, napr, počas dní

pracovného pořoiu ui"bo'uol.,", iri;";:,ěe"livl.hodinách 
alebo nočných hodinách,

túto skutoč""ui;;;;i"u".-,:ráa". úrad o uvedenej skutočnosti uPovedomí UoZ. UoZ

móže vykonávať aktivaenu einnoJ u1 uo,.e"ný9h a nočných hodinách, resp, v dňoch

pracovnéhopokojaavolnastým,z.ř."řy,.r'.opiípadochúradvyžadujesúhlasUoZ.

11. predkladať úradu najneskór do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

skončení kalendárneho mesiaca, u r.áio. jej výdavky vznikli, v 1 vYhotovení Žiadosť

o úhradu platby azároveň ď1"

a) podporné 'á*ň -l -,i 
.originál a 1 k9,," dokladov o použitých finančných

prostriedkoch (faktúry u aotr'uáv o iap1ateni úrazového poistenia, nákupe osobných

ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náiadia a ďalších súvisiacich

oprávnených vydavkou;, r origi;;i;l to,pi",ypisu bankového úětu príjemcu alebo l

originál a 1 kópiu potvrdenia il"ky o uskutočnení príslušnej pl"t}{," v prípade platby

v hotovosti výdavkový 
" 
di;;'rý por.ruaniený doklaá 

- 
i doklad z registračnej

,):,Ť}#:"iri,poa,u prísyev.ku, na aktivačnú činnost,formou menších obecných služieb

pre obec oího *uiSt,l, služieb pre samosp.rállny kraj",

c) výplatnú pásku alebo iný aonuá, ná za1ádenóreno je možnáidentifikácia vyplatenej

mzdy, 1 kópiu zamestnávat;ň; pŇae.,;;ch měsačných výkazov do Sociálnej

poisťovne 
'u",,'"ráeny.r, 

výkazov 
'do zdrávotnej poisťovne 

. 
za zamestnávatel,a,

1 originál a 1 kópiu výpisu baŇového úětu príjemcu alebo, 1 originál a 1 kópiu

potvrdenia banky o uskutočnlri |riširsie; ptatuy a v prípade platby realizovane,l

v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihyúčtovnej jednotiv ž?príslušný mesiac, ktorej

sazárnaÁo plutU, týŘa, resp, kde sa p,Óa"tni, výdavok nachádza,

d) zoznamuýá*iou ná rea|\ziciu aktivačnej činnosti,

e) pri pr.ad"il"i;";i"^Ň;iJŇ " 
úhrádu platby predloŽit' sPrávu v 1 vYhotovenÍ'

obec je povinná v správe ,ruaJrui;i"formácie, ei u,ori vynaložené lrnančné prostriedky

využité hospodárne, efektívná, ,re"t.,. a primerane vó vzťahu k cieťu, ktorým bolo

dosiahnuť získanie praktických skúseností pre potreby 1rhu práce IJoz, obec

zdokumentuje obsah správy }Júotur.,entáciou pr.á u.po vykonaní jednotlivých prác,

prípadne iným hodnou..ny*r|ároúo. pri prácách, pri ktorých je to možné,

12. oznámiť úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok najneskór do 30

kalendárny.n ani Ódo dňu, kedy skutočnosť nastala,
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známiť úradu neúčast', nedodržanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odmietnutie
vykonávania aktivačnej činnosti UoZ bezodkladne, najneskór do 3 pracovných dní
od vzniku jednej z uvedených skutočností. Oznámit' úradu najneskór do 15 kalendárnych
dní každú zmenu alebo skončenie pracovného pomeru zamestnqnca, ktorý organizuje
aktivačnú činnost'.

14. V prípade predčasného ukončenia vykonávania aktivačnej ěinnosti UoZ sa takéto
uvol'nené miesto na aktivačnú činnosť nepreobsadzuje iným UoZ. Y prípade dočasnej
pracovnej neschopnosti UoZ zaradeného na vykonávanie aktivačnej činnosti nemóže obec
prijat' na vykonávanie aktivačnej činnosti iného UoZ. UoZ po ukončení doěasnej
pracovnej neschopnosti móže vo vykonávaní aktivaěnej činnosti pokračovat' 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 uplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná neschopnost' tohto UoZ trvá
dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania aktivačnej činnosti. Za ospravedlnenú neúčast'
|JoZ 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 aíné vážne osobné dóvody.

l5.Predložit' správu vsúlade so ,,Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec " a v súlade s čl. II. bod 9.

16. poučit' |Joz zaradených na vykonávanie aktivačnej ěinnosti o povinnosti dodržiavat'
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravía pri vykonávaní aktivačnej činnosti
spolu s podpísaným vyhlásením UoZ o poučení. Zabezpeěiť urazové poistenie UoZ
zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložit' kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.

17. Vsúlade s § 2 ods.2 vnadváznosti na § 7 ods. 7 zákonač, 12412006 Z.z, obezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov plnit' povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v rozsahu
nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči UoZ
nachádzajúceho sa s jej vedomím na jej pracovisku alebo v jej priestore.

18. Na vyžiadaníe úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožnit' výkon
fyzickej kontroly a poskytovat' pri tejto kontrole súčinnost' priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody, a to aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31.12.2028.

l9. Umožnit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ustredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším
kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnut' do svojich účtovných výkazov,
bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnit' vykonanie kontroly a auditu priebežne
počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania až do
31.|2.2028. Vprípade, ak obec neumožní výkon kontroly aauditu, vznlká obci alebo
samosprávnemu kraju povinnost'vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.

20. Vytvorit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ustredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších
kontrolných a audítorských orgánov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na
riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnút' im pri jej výkone potrebnú súčinnost'
a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmá oprávnenosti vynaložených
nákladov.

Strana6zll



l,

2.

2L oznaéiť priestory plagátmi, samolepkami, resp, inými.predmetmi informujúci,ni o to-,

aktivity. ktore Ú "r"ujir.r:,, u ,a..í .,ará'aneňo pio;eÉtu, sa uskutočňujú vďaka pomoc^

ESF. Uved.n. *uúánL pon".r,ať po dobu trvania tejto dohody,

22.lJchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh, 9qŤl\"^" 
a všetkých dokladov týkajúcich sa

-- 
d;kilutého finančného príspevku až do 31122028,

článok IV,
Oprávnené rydavky

Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré obec alebo samosprávny kraj vynaložila

na vykonávanie "tti""!".; 
činnosti pre'lJoZ z oprávnenej ciefovej skuPinY, ktorí Pred

vstupom do .,árodnjho proj.n" poapiruti tzv. Kariu účastníka národného projektu,

Za oprávnené náklady sa považujú,len tie náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s touto

dohodou, najskór v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené obcou alebo

;;;;prá""ym kra;om a sU iiadne odóvodnené a preukázané,

V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej

prátbó v deň platby nebude mínusový,

3. výdavok v súvislosti s finaněným príspevkom. je oprávnený len v tom prípade, ak spíňa

podmienky hospodárnosti, efektí;;Sti. úěelnosti a účinnosti a zodpovedá potrebám

národného projektu.

4. Príspevok poskytovaný úradom podfa čl. II. bod 3 tejto dohody sa použije len v rozsahu

aštruktúre,ktorásúvisísorgani'ouuni-apriamymvykol1vlímaktivačnejčinnosti
UoZ. prísp.uoť]" _oz.Jpoízir ." uňr"o" oprávnenýcň nákladov v zmysle § 52 ods, 7

zákona oslužbách zamestnano.ti,-ř;i;á.,, p.uui,dlami pre oprávnenosť výdavkov

spolufinancovaných z ESF si je obec vedomá oiobitne týchio skutoČností týkajúcich sa

oprávnenosti výdavkov:

Výdavky je možné považovat' za 
.oprávnené., 

uk,

-vzniklivoprávnenomobdobí,tedavrámcipísomnedohodnutéhoobdobiarea|izácie
aktivačnej činnosti,

-súprimerané,t.j'zodpovedajúcenámbeŽným(obvyklým)natrhuvčaseichvzniku.
- naizájom sa neprekrývajú, 

,_ sú podlozeij ti,"""y.r, dokladmi v zmysle zákona č. 43I|2OO2 Z. z. o účtovníctve

v zneni neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve obce a sú

v súlade , piuiny*i uš"oú...,. záváznýmiprávnymi predpismi,

;pil;j ú;;ili.Ňy hospodárno sti, efektívno sti a účelnosti,

_ boli vynaložené 
- 
v súiade , philňi |,auny-i predpismi Slovenskej republiky

a Európskych spoločenstiev,
_ zahospodárne, účelne a efektívne vynaložené prostriedky pre účelY výkonu aktivaČnej

činnosti nie je možné pouuzorrui náklady, ktoré v;nikli posledný mesiac pred

ukoněením výkonu aktivačnej oi.,no.ti (zdravotná obuv, pracovné obleěenie, pracovné

náradie). oprávnený. oyau.,řo. j. i.n taký. výdavok, ktorý je nevyhnutný pre

realizáciu národného prol"r.ř'u,Írň. srivisi' s realizáciou aktivít národného

projektu.

5. príspevok nie je možné použiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie

majetku ži^ď^i;i;'."ž;ff"i"p"rr,l. p;rp.;;k v súlade ' kultda.iou nákladov' ktorá je
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,éasťou,,Zámeruorganizovaniaaktivačnejčinnostifornloumenšíchobecnýchslužieb
/1ťp ohec,. a v súladi so ,aruaáu 

'-pr"iruaou.rnorii,' -nosPodárnosti 
a efektívnosti

Í"."r.iíáá.iu prortri.atov z verej ných zdroj ov.

6. )oorUun"né výdavky nie je možné považovať:

a) úroky z dlhov,

Í ;:t**í:r, ii,"11Hr[:i:""ňaštruktúry, 
nehnuteťností a pozemkov (z prostriedkov

ESF je mozne financovať t"ké;yb;;.!"@"r*a""i;, k,;r; sa bežne účtuje pri jeho

obstaraní ao ui,auutov priamo do spotreby),

:] iÍt*fl,rů,"o,á,ffi.§ l,:iii5:';'"'};i,;,'kami poskýnutia príspevku podl'a zákona

o službách zamestnanostl,
t) výdavky. #;;il;,;ápisocr, ESF uvedené ako neoorávnené,

g) výdavky, r.to*ř-ni..ru u uetou"ni.iuá i.arro rnuen"-ŠriaČené ako výdavky súvisiace

srealizovaným národny._ p.o;Jň.,u ,truae s vnútorným predpisom účtovne,1

,,rrŤ"",:[i;-;':ffiffii"ď'Tř;u zvyšujú náklady na realizáciu aktivaČnej Činnosti

,, iiiliiŤT: ltŤy boli poskytnuté finančné prostrie dky zverejných zdrojov,

7 , pri nákupe nového zariaďenialvybavenia oprávnenými výda_vkami 
, 
budú výdavky na

nákup noueno-zaŇenia/vybav."i;;;il.á n"znY-i'h náúadov (t' j' nákuP hmotného

majetku ao r Z6ďáá,ár,"rj nehmotného majetku do 2 400 €),

8.Hotovostnéplatbyzahfňajúcevýdavkynaobstaraniedlhodobéhohmotného
a nehmotného majetku vrátane "ýd;Jl5"":'ú"iriu.i.ň"' 

oi.iu.*i- tohto majetku nie sú

oprávnené. V prípade úhraý ,ryil;;;"ho Áateriálu su výdavky uhrádzané v hotovostt

oprávnené, ď totono.tnc pr"Ň i.dnotlivo. ""pi"r"očia 

, 
sumu^, ,oo €, priěom

maximálna hodnota realizovani"í, ,it.uo v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne

1 500 eur,
pri právnických osobá ch sazakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €,

Článok V.

Osobitné podmienky

1.obec,ktorejsaposkytujúverejnépro'striedky,zodno;1d'11l":*láreniesnimiaje
povinná pri ich používaní ,""_h,];á;i-t,o.podár.osť, efektívnosť a.účinnosť ich použitia

u zmysle § 1;';á,, i zákonae,!Á|SOqŽ_:r:,::,l;;,,;,:ilŤjfiIj3li"'verejnej 
správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenl ne

2. obec berie na vedomi e, že ťtnancný pdspevŇ je prostriedkom vyplatenÝm zo šR a ESF,

Na účel použitia týchto pror,ri.jt áui-xontrot.r"i.ň páuzitia a ictr vymáňanie sa vzťahuje

režimupravený v osobitný+ ;ň*.r,,','a,,'a 5?a ,atona o službách zamestnanostt,

zákon e. lsltžot5 Z. z.or,n rrená; torrúoté u.*ň u o-r-.n. a doplnení niektorých

zákonov, zákon é. 52312004 Z'.";'.-L.orpoet"rych. oravidlách verejnej správy a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov ; ;;i'ňtoisi"rr"Pr.áPirou' zákon Č- 39412012 Z' z'

o obmedzení platieb v hotovosti. il;; .účurrr. b"i; na n"domie, ,že 
podpisom tejto

dohody * 
,;;;;, ;;;;r;b" 

-.y.ie-., .iuá."i" euróPskYch ŠtrukturálnYch

a investičných fondov,
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3. uzatvorením tejto dohody nevzniká obci nárok na uhradenie nákladov, v prípadě

v rámci ptn.niu'ioj*išrát á9!"9; **r1;;.*"k'; ;;;áu",no,ti nákladov aj jer

nevyhnutno r,.. n"§il;;il,. ;ř;k,ií no ri,. úe.lno st, a úč i nno sť,

4VnríoadenedodrŽaniazávázkupodlJač1.III.bod16obecaleboz'nášanásledky
pri"puáný.}, poistných udalostí' 

,_ ... r t t 1_. . 
v čl. IIL bod 9,

5.Úradnevyplatípríspevok,akobecnepredloŽídokladyvlehotestanovene;J ' 
"'r 

.á t e"Ši,ici áokródy nedohodnú inak,

6. Závažné porušenie podmienok 1"j19 9"hodl 1"__§" 
ažované za porušenie finančnej

disciplíny p"oiT')at""-"i 
"i. 

izzt.zďo!. z , ",r,r9,i*"n fravidlách verejnej správ,y

a o zmene u aoprn.rri niektorych zákonov v znení 
'řril".srcn predpisov' podozrente

z porušenia r,##r.j,ai;;ůii;y ,9 fi;; ;ijemc,, fir;;illh" príiPevku ie dóvodom Pre

výkon narr.aň ř,nJnenej.to.,troiy-uruau. ai ,u or.uii);;;r.iňi. ťrnanČne| disciPlínY

a príjemca ď,u;;;:ň^iri.p."r.,i "."T*"ái 
arz,jt,r"r"" !o skonČenia kontrolY. Úrad

postúpi prirr.rJrii-.;i;""ú^ aoŘ"-á,i.ii;;;prár". t""^." Úradu vládneho auditu' ktorý

!e oprávnen, ;iiad"ň;ňáh"ť ;:§;j p""íĚ" p"til;;ň;šenie finančnej disciplíny

ori nakladaní s prostriedkami sn á EŠe-á pri3ery.c.á,nř.".*ň"'ňii.p.ur.'u ie v zmysle § 3l

)ákonu č. 523l2OO4 Z. z.o ,orooáffiři."'",ara.r-, u.r.;n.i spráyl a o 
'mene 

a doplnení

niektorých ,ío*" " znenír.rk;.ši;h'predpisov ;;;ffi' Íi"'ii ťrnančné ProstriedkY

v Stanovenej výŠke,

Článot< Vt.
Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody,nastane j1]1r;*n.r1 závázkov účastníkov dohody asúčasne

l ' .riiiň* 
doby, na Řtorú bola dohoda uzatvorena,

2. úeint<y tejto dohody zanikajú splnením závázku účastníkov tejto dohodv, odstúpením

obce alebo r",noil,]úeho 
-kraja ;řtřilŇlffiňiř*au,od' tejto dohody,

ukončením aor_,ó-nu základe. ia:J*n,.i pi,o*n,i'-íor.,ó, zánikom obce alebo

samosprávn.r,o,řIjju ilr;^**h"'il'r;;;; .r3u9 ir. ieho PrávnY nástuPca ne'revezme

závázky uypryuaju9. ?l.J,to 
aonoái.'ó"i;,ny,t, 

"i"tolno,tiach 

sa úrad zavázule

Úezoaúaa"á upovedomiť obec,

3.Tútodohodumožnoskončiťna,zák|ade.písomn'ej^dohodyúčastníkovdohody'pričom
op r áv n e n e o 

" 
Jňil },ť 

t 

; ;. ;p 
" " 

é 

;;3 ;;" ;ťď'ť:",Í;i;x 
j::; ",;1,1 J:li;'l ",Y:Í

p|skytnuté obci alebo samospra

lortáuu:U týmto nedotknuté,

4.KaŽdýzúěastníkovdohodyje.oprávnenýpísomne,dohodu''yp:l:l{Výpovednádoba
je jednomer"urii)"er"" pry."oiáa'ořá; dň" k1]1ndárneho mesiaca nasledujúceho po

doručení ul,pouáa.. Vypovedani* áónoay zo stranY "i".'"r.rr.á 
jej.Povinnosť vrátiť na

účet úradu všetky postytnuté nr",ru.J'orortri"aty J"-:ď tatendainych dní odo dňa

podania uypouláJ ná fostou., o.;*1ui';ráo orounáho podania na úrade,

5. Každýz účastníkov dohody je oprávneli,:*:t,]# i:|;ťJj:*:,,]r?"íi""x,#l:
porušenia. pr.-oiutno,ť odstúpenia sa vyŽaduJe,P'lonúčinné 

dňom do.r,č,niu oznámenia

':tl:rur{,,*x lu:,*i:iil"ť,.ilnill 
,ó.i'r"*i oJ aon"J' i, obec alebo
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.nosprávny kraj povinná vrátiť úradu poskytnuté finančné prostriedky do 30
..alendárnych dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia na účet úradu.

J. Zazávažné porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce sa považuje najmá:
a) porušenie čl. III bodov 2,3,4 a 8 tejto dohody,
b) vykonávanie aktivačnej činnosti v rozpore so zámerom organizovania aktivačnej

činnosti,
c) ak sa UoZ nezúčastňuje(ú) vykonávanía aktivačnej ěinnosti, pričom sú vedení

v evidencii dochádzky,
d) ak obec používa veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci rea|izácie aktivačnej

činnosti na iné účely,
e) ak sa nevykonala práca podťa dohody,
0 porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e), ak nie je

možné dohodnút'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 najmá porušenie ustanovení
čl. II bodov 3 až8 tejto dohody.

8. Obec sa zavázuje vrátit' aj príspevok alebo jeho čast' v prípade platby poskytnutej
omylom.

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

Článok VII.
všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto 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. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníkav zneni neskorších predpisov a všeobecne
záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzt'ah
kzávázkom učastníkov dohody. Predpisy komunitárneho práva Európskych spoloěenstiev
majú prednost' pred zákonmi Slovenskej republiky.

4. Obec súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo,
názov národného projektu, výška finančného príspevku.

5, Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.

6. Účinnosť tejto dohody zaniká splnením závázku účastníkov tejto dohody, pokiať nedójde
k jej ukončeniu z dóvodov uvedených v článku VI.

7 . Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost' originálu,
pričom úrad dostanejeden rovnopis a obecjeden rovnopis.
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Jčastníci tejto dohody vyhlasujú. že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne

a dósledne prečítali, jej obsahu poro,u*Jtl a súhlasia s ňou, nóuzátvorili ju v tiesni za

nápadne nevýhodnji.]r,,-páa*i.not u na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne

podpisujú.

Miloš Jaš

štatutárny zástupca právnickej osoby

V prešove dňa :: !],l ?lil]

PhDr. Alena Krištofíková
riaditeťka úradu
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