Dohoda č. 111§~0il2011fNP 1·2/C

Ev.č.lf201ll11675

o OH OD A
č.III§50i/2011INPI-2JC
o poskytnurl
finančného
príspevku na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti
SOi zákona C. 512004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých
v zneni neskorších predpisov
(ďalej

len "dohoda")

uzatvorená
podľa ustanovenia
§ 50izákonač.
512004 Z. z. o službách
ozmeneadoplnenlniektorýchzákonovvzneninesko~íchpredpisov(ďalejlen
o službách zamestnanostI")
rnedzí

podl"a§
zákonov

zamestnanosti
a
..zákon

účastnfkmldchody:

Úrad práce,
Adresa

sod~lnych

v zastúpcnl

riaditeľom

IČO
Bankové
č. účtu

ved

a rodiny v Stnid
Vajanského
17,90501
Ing. Bibiána

Senica

Kudláčová

37847635
Štátna pokladnica
Výdavkový
účel ŠR ÚPSVR

spojenie

DiČ

v Senici

7000126019/8180

2021836366

(ď'''jl~,,'rnd'')

Právnickou

osobou

Meslo ŠaStin Stráže
Alej č. 549, 908 41 Ša~tín Stráže
Alej
549,90841
Šašun Sträže

Sídlo
Miesto výkonu práce
V zastúpení primátorom

č.

lng,RadovanPrslek

100
Bankové
č.účtu

00310069
Všeobecné

spojenie

SK NACE
(ďalej

úverová

banka a.s

828·18210200
2021049580

DIO
Rev2 (kód/text)

841 IONšeobecnáverejná

správa

len "zamestnáv3teľ")

Článok L
Predmet dohody
1)

Predmetom

dohody

jc

úprava

práv

a povinnosti

účastnikov

príspevku na podporu
zamestnanosti
(ďalej

regionálnej
a miestnej zamestnanosti
Icn .•príspevok"),
ktorý sa poskytuje

Slovenskej

(ďalej

republiky

v zmysle:
Operačného
Národného

programu

projektu

len "ŠR")

a Európskeho

Zamestnanosť

a sociálna

NP 1-21C Príspevok

na podporu

dohody

pri poskytnuti

podľa § 50izákonaoslu
zo zdrojov
štátneho

sociálneho

fondu

(ďalej

žbách
rozpočtu

len •.ESF")

inklúzia
regionálnej

a miestnej

zamestnanosti

D<>hCKlač.llffS0il1011INPI·2/C
2) Príspevok
VzijnlIUlÝ

poskytnutý
na základe dohody sa skladá zprispevku
zo SR a príspevku
ESF.
pomer medzi prostriedkami
spolufinancovania
zo SR a prostriedkami
ESF je 15

%:85%
Článok Il.
a

Práva

povinnosti

zamestnávateľa

Zomestnávaiet sa zaväruje:
l)
hl,

Prijať
i) alebo

3 znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie
kl zákona
oslužbách
zamestnanosti
(ďalej

o zamestnanie'')
do pracovného
pomeru
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného
2)

Predložiť

úradu

za každého

na určitú
týždenného

znevýhodneného

MO;':;
zv. sou
\><2""'1..
ss

"l<jl<9.9O*
lls...

•• SItól<

podľa §8odst.
I písm. a)aže),
len .znevýhcdnený
uchádzač

dobu
najmenej
na dedi'
muiatov
pracovného
času v uveden ej štruktúre:
uchádzača

o zamestnanie

'-==' :=::
01.03.201130.11.20t1

P,~pokl.d

""'kori,,,","""
(_

do

, •• dpokl,d'ol
"' ••••.• """pri<c

t_)""""

•• )/IUol.

.<00

37.SbCKl

pracovného
pomeru nalneskôr
do IO kalendárnych
dnloduzatvoreniaprac
al kópiu pracovnej
zmluvy uzatvorenej
na dobu určitú v zmysle
platového
dekrétu, resp. iného dokladu
ak dohodnutá
mzda alebo
pracovnej

prijatého
•• j

ovného
Zákonníka
plat nieje

pomeru
práce a
súčasťou

poistenie,

starobné

zmluvy,

bi potvrdenú
kópiu prihlášky
na zdravotné
poistenie,
dôchodkové
sporenie,
CI kópiu právoplatného
rozhodnutia
prísluŠJ1ého úradu
uchádzača
príslušného

o zamestnanie
úradu o dobe

sociálne
o zaradení

znevýhodnené

ho

do
evidencie
uchádzačov
o zamestnanie,
potvrdenie
evidencie
znevýhodneného
uchádzača
ouuncstnanie
a jeho

vyradenl z evidencie v súvislosti s prijatím do pracovného
pomeru,
dl podľa potreby i ďaJšiedoklady,
ktoré urči úrad.
J) Prijať znevýhodneného
uchádzača
o zamestnanie
do pracovného
dobu bez dohodnutia
skMobnej doby.
4) Dodržiavať
uvedenú štruktúru

znevýhodnenj·ch

uchádzačov

pomeru

o zamestnanie

na určitú
prijatých

do pracovného
pomeru v súlade so znenim čl. ll. bod l tejto dohody, prideľovať
im prácu
podľa pracovnej zmluvy a platiť im za vykonanú prácu dohodnutú
mzdu fplatf v stanovenom
výplamcmtcrmínc.
5) Predkladať
úradu
najneskôr
do posledného
kalendárneho
dňa
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca,
v ktorom bola mzda splatná
v 2 vyhotoveniach
Žiadosť o úhradu
platby a zároveň
l originála2
k6piedokladov
preukazujúcich
vynaložené
nákJady n a úhradu
mzdy za zamestnancov,
na ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody, úhradu
poistného
na zdravotné,
sociálne
poistenie
ana starobné
dôchodkové
sporenie.
Za tieto
doklady sa považujú:
mzdový list alebo výplatná páska , vrátane
dokladov
o skutočnom
vyplatení
mzdových
prostriedkov;
doklady o platbäch
preddavku
poistného
na zdravotné,
sociálne poistenie
ana starobné dôchodkové
sporenie - mesačné
výkazy preddavkov
na
poistné
na verejné
zdravotné
poistenie.
mesačný
výkaz
preddavku
vrátane
poistného
aprlspevkovdoSociálnejpoisťovneavýpisyzúčtuzamestnávatcfa,resp.
potvrdenie
o uskutočnení
platby. Žiadost' o úhradu platby za mesiac november
2011 predložiť
najncskôrdo07.12.2011.
Po tomto terminenebude
zo strany úradu žiadosť o úhradu
akceptovaná,

z dôvodu

skončenia

účinnosti

6l Oznámiť písomne úradu najneskôr
podmienok
odo dňa kedy skutočnosť

ustanovenia

banky
úradu
platby

§ SOi

do 30 kalendárnych
dní každú
nastala,
vrátane
oznámenia

zmenu dohodnutých
každého
skončenia

Doh<>dač.II/§SOiflOIIINPt.2IC
praoovného
pomeru
zamestnancov,
na ktorých sa mu poskytuje
prispevok
v zmysle tejto
dohody.
Súčasne predložiť kópiu dokladu o skončeni pracovného
pomcru. potvrdenúkó
piu
odhlálky
zo zdravotného
poistenia,
sociálneho
poistenia
a starobného
dôchodkového
sporenia.
7) Zamestnávateľ
nie je povinný
vr~tiť
poskytnutý
prlspe"ok
podľa čl. III bod l
dohody.
ak bol pracovný
pomer
s prijatým
znevýhodneným
uchádzačom
o zamestnanie
skončený pred uplynutlmdoh.odnutej
doby z dôvodu:
úmrtia zamestnanca.
odchodu do dôchodku.
výpoveďou
danou
zamestnancom

podľa

stanovených§62Zákonnikapráce(výpovednádoba),
dohodou
o skončení
pracovného
pomeru
zamestnávateľ
hodnoveme
preukážeže
tohto zamestnanca
do iného zamestnania,

§ 67
podľa

Zákonníka

práce

§ 60 Zákonníka

sa pracovný

pomer

za

práce

skončil

podmienok
vpripade,ak

z dôvodu

nástupu

okamžitého
skončenia
pracovného
pomeru podfa § 68 Zákonníka
práce
Vpripadeakýchkoľvek
iných dôvodov skončenie
pracovného
pomeru pred up Iynuum
dohodnutej
doby je zamestnávateľ
povinný
bez vyzvania
vrátiť
úradu
všetky
dovtedy
poskytnuté
finančné
prostriedky
na zamestnávanie
toh.to zamestnanca
najneskôr
do 30
kalendárnych
dni odo dňa skončenia pracovného
pomeru.
8) V prípade,
ak zamestnávateľ
dočasne
pridelí
na výkon
práce
k užívateľskému
zamestnávateľovi
v zmysle usl. §58 Zákonníka
prá<:e zamestnanca,
na ktorého zamestnávanie
sa mu v zmysle

dohody

poskytuje

prfspevokje

povinný

bez vyzvania

vrátiť

úradu

všetky

finančné
prostriedky
poskytnuté
na ~amestnávanie
tohto ~amestnanca
najneskôr
do 30
kalendámychdnfododl'ladočasnéhopridclenia.
9) Zamestnávateľ
je povinný
na vyžiadanie
úradu preukázať
dodržiavanie
podmienok
tejto dohody,wnožttovať
výkon fyzickej kontroly a poskytovať
pri tejto kontroJesúčinnosť,
a to priebeŽIle po celú dobu platnosti
tejto dohody až do doby 5 rokov odo dňa posl ednej
úhrady oprávnených
nákladov.
IO)Umožniľ
povereným
zamestnancom
Ministerstva
práce, sociálnych
ved a rodiny
Slovenskej
republiky,
Ústredia práce, sociálnych
vecf a rodiny, úradu aďalšim
kontrolným
orgánom nahliadnuť
do svojich účtovných
výkazov,
bankových
výpisov
a ďalších dokladov
aumoŽIlit'
vykonanie
kontroly
aauditu
priebežne
počas trvania
záväzkov
vyplývajúcich
z tejto dohody ato aj do S rokov po ukončeni
ich trvania. Vpripadc
neumožnenia
výkonu
kontroly a auditu vznikä zamestnévatel'oví
povinnosť
vrátiť poskytnuté
linan
prostriedky
v plnej výške.
čné

ll) Vytvoriť
povereným
zamestnancom
Ministerstva
práce, sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky,
Ústredia práce, sociálnych
ved a rodiny, úradu aďalšlch
kontrolných
orgánov,
vykonávajúcim
kontrolu,
primerané
podmienky
na riadne
a včasné
vykonanie
kontroly aposkytnúľ
im
pri vykonávaní
kontroly potrebnú
súčinnosť
a všetky vyžiadané
infonná<:ie a listiny týkajúce sa najmä cpravnenosri
vynaložených
nékl adov.
12)Uchov:\vaťtúto
dohodu vrátane jej prlloh a dodatkov avktkých
dokl adovtýkajúcich
sa poskytnutého

prispcvkunajmenej

IO rokov od poslednej

platby.

13)Zamestnávatcl',
ktorému sa poskytujú verejné prostriedky,
s niml ajc povinný pri ich používani
zachovávať
hospodárnosť,

zodpovedá
efektívnosť

použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. ~. oro~počtových
správyaozmeneadoplneniniektor)"chzákonovvzneníneskor!llchpredpisov.
14) Označit' priestory
pracoviska
zamestnancov,
na ktorých samu
v zmysle

tejto

dohody

Európskeho
sociálneho
trvania tejto dohody.

materiálmi
fondu.

informujúcimi

Uvedené

označenie

na

verejnej

poskytujeprispevok

o spolufinancovaní
ponechať

za hos podérenie
aúčinnosľ
ich

pravidlách

z prostriedkov

pracovisku

po

dobu

Dohodae.Il/§S0il2011INPI·2JC

Článok lTI.
Práva a povinnosti úradu
Uradsazaväzuje
l) Poskytovať
mesačne
finančný
znevýhodneného
uchádzača
o zamesmanie
ods. l dohody
90%
90%

najviac

po dobu 9 mesiacov

z celkovej
z celkovej

príspevok
zamestnávateľovi
prijatého do pracovného
pomeru

poskytovanéhojednej

plnoletej

fyzickej

mesiaca, za ktorý sa príspevok
poskytuje,
80% z celkovej
ceny práce zamestnanca
80% zcelkovcj
ceny práce
vypočítanej
pcskyrovaného
jednej
plnoletej
fyzickej
mesiaca, za ktorý sa príspevok
poskytuje,
70% z celkovej ceny práce zamestnanca
70% z celkovej
poskytovaného
mesiaca,
2)
30

ceny
jednej

za ktorý

práce
vypočítanej
plnoletej
fyzickej

sa príspevok

finančný

dní odo dňa predloženia

dohody.
Vprípade
ak úrad
zistí
opodstatnené
pochybnosti
opravosti
vyplatenie
linančného
príspevku
kontroly
správnosti
a pravosti

počas prvých 3 mesiacov,
zo sumy dvojnásobku
osobe,

platnej

k prvému

počas ďalších
3 mesiacov,
zo sumy dvojnásobku
osobe platnej
k prvému
počas

ostatných

najv iac vo výške
životného
minima
dňu

3 mesiacov,

zo sumy dvojnásobku
osobe platnej
k prvému

kalendárneho

najviac vo výške
životného
minima
dňu kalendárneho
najviac

vo výške

životného
minima
dňu kalendárneho

poskytuje.

Poskytovaťzamestnävetcí'ovi

kalendárnych

na
jedného
v zmysle čl.II

vo vý$ke:

ceny práce zamestnanca
ceny práce
vypočítanej

príspevok

na jeho účet mesačne,

kompletných

dokladov

podľa

najneskôr

článku

vpredložených
dokladoch
nezrovnalosti,
alebo správnosti
predložených
dokladov

do

ll. bod 5
alebo
lehota

má
na

podfapredchádzajúcej
vety neplynie,
a to až do skončenia
predložených
dokladov,
alebo do odstránenia
zistených

nezrovnalostl,resp.dopredloženiadokladovtak,ak.ojetouvedenévčl.
len v lehote stanovenej
v čl. II. bode 5 dohody. V prípade,

11. bod 5 dohody,
ak zamestnávateľ
nepreukáže

sledovaný
mesiac skutočne vynaložené
nákJady vlehotc
stanovenej
v čl. II . bode
úrad PSVR finančný príspevok podl"a tejto dohody za toto obdobie neposkytne.

ale
za

5. dohody,

3) Vrátiť zamestnávateľovi
jeden originál dokladov predložených
podľa článku ll. bod 5
dohody do 60 kalendárnych
dni odo dňa ich predloženia.
Za deň predloženia
dokladov sa
vtomtoprfpadepovažUjedeň,kedysapredloženážiadosťoplatbustalakompletnou
odstránenia
zistených nezrovnalosti
v predložených
dokladoch.

resp. deň

4) Subjekt verejnej správy je povinný pri používamverejných
prostriedkov
hospodárnosť,
efeklívnosťa
účinnosť
ich použilia v zmysle § ts cds.č. zákona
Z.z.

o rozpočtových

v znení neskorších
5)

Doručiť

poskytnutých

pravidlách

verejnej

správy

a o zmene

a doplnení

niektorých

zacbovávar'
52312004

č.

zákonov

predpisov.
zamestnávateľovi

príspevkov

materiály

z prostriedkov

zabezpečujúce

Európskeho

sociálneho

ČlánokfV.
Oprávnené výdavky

publicitu
fondu

spclutlnanccvania

Doh<><laf.ll/§S0il2011INP1·VC
I)

za

oprávnené

výdavky

môžu

byt'

povatované

len

tie

výdavky,

ktoré

vznikli

zamestnávateľovi
v súvislosti
S touto
dohodou
najskôr v deň podpisania
tejto dohody, boli
skutočnevynalotené
zamestnávateľom
asú riadne odôvodnené
a preukázané.
2) Oprávnenými
nákladmi
na účely tejto dohody je súčet mzdy a úhrady preddavku
na
poistné

na zdravotné,

zamestnávateľom
pomeru v zmysle

poistného

na sociálne

poistenie

a starobné

za znevýhodneného
uchádzača
podmienok
tejto dohody

dôchodkové

o zamestnanie

spo renieplatené

prijatého

do

pracovného

elánok V.
I)

Osobitné
podmienky
berie na vedomie,
te finančný príspevok je prostriedkom
Na účel použitia týchto finančnych
prostriedkov,
kontrolu

Zemestnévateľ
zo ŠR a ESF.
a ich vymáhanie

sa vzťahuje

režim

upravený

v osobitných

predpisoch

vyplateným
ich použitia
(§ 68zá.kona

o službách
zamestnanosti,
zákon Č. 50212001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplneni niektorých
zá.konov v znenl neskorších predpisov ,Zákon
pravidlách
verejnej
správy
v žnenf neskorších
berie na vedomie,
te podpisom
tejto dohody sa

52312004
Z.z. o rozpočtových
predpisov).
Zamestnávateľ
súčasne
Č.

stáva súčasťou
2)

3)

systému

finančného

riadenia

štrukturálnych

fondov

Právnické
a fyzické
osoby, ktorým
sa poskytujú
verejné
finančné
prostriedky
sú
povinné
pri ich používaní
zachovávať
hospodárnosť,
efektívnosť
a účinnost'
ich
použitia v súlade so zákonom
č. 52312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách
verejnej
správy v zneni neskoršlch predpísov,
Uwtvorením
nárok

dohody

na

oposkytnuti

uhradenie

nepreukáže

nákladu

okrem

finančného
v prípade,

oprávnenosti

príspevku

že

nákladu

vrámci
aj

jeho

nevzniká.
plnenia

zamestnávateľovi

podmienok

nevyhnutnosť,

dohody

hospodárnosť

a efektívnosť
Clánok VI
Skončenie dohody
l)

Riadne

a súčasne
2)

ukončenie

uplynutlm

tejto

dohody

nastane

doby, na ktom bola dohoda

Túto dohodu je možné

skončiť

na základe

splnením

záväzkov

účastnikov

dohody

uzatvorená.
vzájomnej

písomne]

dohody

účastníko

a čerpané

plnenia

v

tejto dohody.
3)

Účastníci

tejto dohody
nedotknuté.
4)

dohody

poskytnuté

Každý

účastník

sa dojednávajú,
zamesmávateľcvi

tejto

dohody

že oprávnene

poskytnuté

do dňa účinnosti

je oprávnený

pisomne

ukončenia

dohodu

tejto dohody

vypovedať.

podľa

zostávajú

Vypovedná

dobajejednomesačnáawčínaplynúťodprvéhodňakalendá.mehomesiacanasledujiicehopo
doručeni
výpovede.
Vypovcdanimdohodyjewmestnávateľpovinnyvrátiťúradufinančné
prostriedky

do 30 dní na účel úradu

S) Každy zúčastnikov
dohody je oprávneny
odstúpiť
od tejto dohody
v prípade jej
závažného
porušenia
Pre platnosť odstúpenia
sa vyžaduje
písomné oznámenie
o odstúpení
doručené
druhému
účasmŕkoví
tejto dohody.
Odstúpenie
je účinné
dňom
doručenia
oznámenia
o odstúpení
druhému
účastníkovi
tejto dohody.
Odstúpením
od dohody
je
zamestnávateľ

povinni

vrátiť

úradu finančné

prostriedky

do 30kalendárnychdnin

V)"davkovy účel ŠR UPSVR Senica 7000126019/8180.
Zamestnávateľ
sa zaväzuje
flnančný príspevok alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej
omylom
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