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o poskymuu prispevku na aktivačnú činnosť formou merclíchobecných
podľa§ 52 zákonač. 512004 Z, z.oslužbáchwnestnanostiaozmeneadopJneníniek
zákonov v znení neskoršich predpisov

sl užieb pre obec
(orých

č.I7/§5212011INPV-2

Ú,.,.d práce,sod"nych.-eda
Adresa
Vza.slúpeni riaditeľkou

ice
Bankové spojenie
č, účtu
DIČ
(ď.l,jl,o"fu.d")

J\leslo~aWnSlr:lžc
Adresa
V zastúpeni primátorom
IČO
Bankové spojenie

čúčru
DIČ
(d""j ko .. obec"a

'polo,

rodiny
Senica
Vajanského 17,90501
Senica
Ing. Bibiána Kudláčová
371147635
Státnapokladoica
V)"davkový účet SR ÚPSVR Senica 7000126019/8180
2021836366

Alejč.549.90841
SašlinSt,á1e
Ing. RadovanPrstek
00310069
Všeobecná úverová banka a.s
828/18210200
2021049580
'mdom d.kj ," .",~m;,; do"""i')

Článok]
Predmet dohody
lo

Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastnIkov dohody pri zabezpečeni
realizácie
aktivačnej činnosti fonnou mcn~ích obecn~'chslužicb
pre obec podra § 52 zákona Č. 512004Z.
z. o službách zamestnanosti
a o zmene adoplnení
niektorých zákonov v znenr ne5ko~ich
predpisov(ďalejkn7.ákonaosluŽbáchzame,tnanosli)

V zmysle
Opcračného programuZamestnanost"asociálna
inklúzia
Prioritnej osi Č. l c-Pcdpcra
rastu zamestnanosri
Opatrenia č. 1.1.- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti
adlhodobejnezamestnanosli

a riešenia nezamesmano.li

OohCld. ~.17/§SU2011INP v-2

I

Účelom

2.

3

dohody

je poskytnutie

Clánok!l
ÚčeldohCldy
príspevku na aktivačnú

činnost"

ronnou

men~ích

obecn}'ch

služieb.
Obec berie na ve<lomie. že finančný príspevok,
a to aj každá jeho čast', je verejným
prostriedkomSlovcnskejrepublikypodfaosobitnéhopredpisu(§2pism.azák.č.52312004Z.z
orozpúČtových
pravidlách
verejnej
správy aozmene
a doplneni
niektorých
zákOMV).
Nenávratnýfmančný
pnspevok sa skladá z príspcvkuw~tátnehorozpúČtu
SRazprispevku
z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere \5 Y.: 85 %. Na použitie týchto prostriedkov,
kontrolu použitia týchto prostrie<lkov a vymáhanie ich neoprávneného
použitia savzt'ahuje
režim uprnvcný v osobitných predpisoch (zákon č. 2512006 Z. z. O verejnom obstarávani ao
zmene a doplneni niektorých zákonov v znení nesko~ích predpisov, zilkon NR SR č. 50212001
o finančnej kontrole a veuiomom euone e o zmcne e doplnení niektorých zák onov,zákont
52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy ao zmene a doplneni niektorých
zákonov). Obec súČasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva sú čast"ousystému
finančného riadenia ~truklurálnych
fondov azaviizuje
sa ako prijímaleľ pomoci dodržiaval"
prnvídláoprávnenostivýdavkov(prilohač.lklcjlodohode)
Obec si je vedomá, že ze závažné poru.lenie tejto dohody sa bude považoval' aj poru~eDie
finančnej disciplíny podľa§ 31 zákonač.
523/2004 Z. z. o rozpúČlov)'chprnvidlách
verejnej
správyaozmeneadoplneniniek1<>rýchzákonovvZJIcnlnesko~ichprepisov
ClánokllI
Práva a povinnosti úrndu

Úrad sa zaväzuje
I

2

3.

Poskytovať
obci plsomne aleooclektronicky
raz za mesiac, najneskôr do 20 . dňa nasledujúceho
kalendámeho
mesiaca, na účely orSanizovania menšich obecných slutieb údajeouchádzačoch
o zamestnanie (ďalej len •.UoZ"j, ktorí majú v obci Irvalý pobyt a ktori sÚ dlhodobo evidovani
UoZ v zmysle § 8 ods.\ písm. cj zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti
ao zmene
a doplneni niektorých
zákonov vzneni
neskor~kh
predpisov (ďalej len zákon o službách
zamestnanosti)
azároveň
sú poberateľmi
dávky vhmotnej
núdzi
aprispevkov
kdávke
v hmotnej núdzi podľa § 52 ods. la ods. 4 pism. ej zákona o službáchzamcstnanosti
Zabezpcčit'výbervhodn~'ch
UoZ, ktorí majú trvalý pobyt v obci, resp. pre.:hodný pobyt v obci,
ktoráorSanizuje
vykonávanie
aktivačnej činnosti fonnou menS/ch obecn}"Ch služieb v zmysle
tejlodohody
Poskytnút' obci prispevok podľa§ 52 ods. 5.6a 7 z.ákona o službách zamestnanosti
na úhradu
časti náklado",
klore súvisia svykonávanim
menšfch obecných služieb pre obe<: najviac vo
výške 718,20 EUR apríspe .•..ok na úhfJdu časti celkovej ceny práce zameslnanca,
ktorý
orsanizuje
menšie
obecné
služby,
ak má takého
zamestnanca
najviac
vo výške
567,00 EUR.
spolu najviac vo výške
1285,20EUR
slovom: jedenlisicdvestoosemdesiatpäťeutdvadsaťeurocentov

4.

Pri stanovení celkovej výšky prispevku podľa bodu 3 zohľadniť celkový dohod nUlýlýždenný
rozsah vykonávania menších obe<:n)'ch slulieb,tennin
začatia vykonávan iamenškhobe<:ných
služieb, dohodnulý počet UoZ uvedený v Cl. IV bod 2, ako aj celkový počet UoZ, kton
vykonávajú.

resp. vykonávali

men~ie obecné služby v obci

PowhľadnenitýchloskutočnoSllposkytnúľobcimesatneprispe"okulUoZvykonávajúccho
menšie obecné služby vštruklúre:
príspe"ok
na úhradu časti nákladov,
ktoré súvisia
s vykonávaním
menších obecn)'ch
služieb pre obec najviac vo výške 11,40 EUllJl UoZ,
apríspe"okna
úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje me~ieobecné
služby najviac vo ••ý~ke9,OOEURJ1UoZ,
spolumesačne:!l!...llli!Znajviacvov}·ške

l!l.J.QEUR
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Poskytnúťobciprispevokvplnejvýškepodrabodu4tohtočlánkuvpripade,žetermínzačatia
aktivačnej činnosti UoZje
od 1. dňa do 15. dňa v kalendárnom
mesiaci, Poskytnúť obci
prispevok v polovičnej výške zostanovcnej
plnej výšky vpripade, že term in začatia aktivačnej
činnostíUoZjeod
16. dňa do konca kalendámchornesi.ea.

6.

Posk}1núťobci
príspevok v plnej v)'ške podľ. ods, 4, ak UoZodpracuje
počas kalendárneho
mesiaca viac ako dvojnásoook
dohodnutého
týždenného
pracovného
času. Poskymúľ obci
príspevok v polovičnej výške podľa ods. 4. ak UoZ odpracuje počas kalendárneho
mesiaca
práve dvojnásobok
dohodnutého
týždenného pracovného času, resp, menej ako dvojnásobok
t}-;!dennéhopracovnéhočasu
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Poskymúť obci mesačne prispevok za UoZ. ktori vykonávali
kalendárnom mesiaci, vo výške zodpovedajúcej
skutočnostiam
"ynaložen}mapreukázanýmv)'davkom

aktivačnú činnosť v prislušnom
podľa bodu 4, 5, 6 • skutočne

8

Poukazovať
obci počas doby organizovania
aktivačnej činnosti mesačne príspevok na účet,
najneskôr do 30 kalendárnych
dní odo dňa predloženia
všetkS'ch dohodnutých
dokladov
Vpripade,
ak Úfad zi.tí v predložených
dokladoch
nezrovnalosti.
alebo má opodstatnené
pochybnosti
c pravosrí
alebo správnosti
predlotený,h
dokladov.
lehota na vyplatenie
finančnéhoprispe"ku
podfa predchádzajúcej
vety neplynie, ate až do skonče niakontroly
správnosti a pravosti predložen)'ch dokladov, alebo do odstráneniazi .tenjehnezrovnalo.ti
2) VypJatiť poslednú spJátku z celkového dohodnutého príspevku po komp letnom predloženi a
skontrolovaní
dohodnut~'ch
dokladov
a po predloženi
Správy o xValltifikovanom
prínose
organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatim, v súlade so Zámeromorganizovsnia
aktivačnej činnosti avsúlade
s bodom 8. Realizoval" úhrady finančnéhoprispevku
podľa tejto
dohody najdlhšie do 31.12.2011.
,

Vm,,,· obcí "iSioM dokl.do,
'''<''o~oý,h
ka1cndárnych dní odo dila ich predloženia.

podľa

IO. Doručit' obci materiály zabezpečujúce
publicitu
zpro.triedkov
Európskeho sociálneho fondu
ll. Úrad je povinný pri používaní
a účinnosť ich použitia

ve",jn~·ch

I'rávaa

prostriedkov

élánoklV
povinnosti

Cl.

IV.

bodo

spclufinancovania
zachovával'

IO <oj"

dohoo,

do JO

poskytnutých

príspevkov

hospodárnosl",

efektívnom'

obce

Obecsazav!izuje
l

2.

Zabezpečiť
aktivačnú činnosť formou men~ích obecných služieb pre obec tak. aby práce
vykonávané UoZ boli ur.!ené na zlepšenie tkonomických,
sociálnych, kultúrnych
podmienok.
tvorbu.ochranu.udržiavanieazlepšovanieživotnéhoprostrediaobyvateľovobce,starostJivosť
oochranu
aza,hovanie
kultúrneho
dedičstva,
podporu vzdelávania,
rozvoj aposkytovanie
sociálnych služieb aďalMch činnosti obce v sociálnej
oblasti, rozvoj aochranu
duchovn}'ch
a kultúrnych hcxlnôt, doplnkové vzdelávanie detí amládeže.narozvoj
a podpotu komunitnej
činnosti.
Zabezpetit' po dobu od 01.07.2011 do 30.09.2011 vykonávanie aktivačnej činnosti p",21 UoZ
v štruktúre:
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Koordinovat'
aktivačnú činnosť UoZ prostredníctvom
l vlastného
zamestnanca
(ďalej kn
organizátor),ktorý
budc organizovat' aktivačnú činnost' UoZ v rozs:mu 20 hodf ntYždenne.Ak
nastane skUlocnost" ktorá má za následok ukončenie pracovného pomeruorgani
zátora,jeobec
povinná v spolupráci s úradom do 15 kalendámych dni od skončenia pracovného pomeru určiť
iného 7.amestnanCa, ktorý bude aktivačnú
činnosť
UoZ organizovať.
Ak obec neurčí
(fiezamestná)
organizátora,
je za organizovanie
aktivačnej
ttnnosti
zodpovedný
štatutárny
zástupeaobce

5.

V prípade prijatia do zamesmania organizátoraŕóv)
z radov UoZ,doručiľúradu
k6piu(e) pracovnej(Ych)
zmluvy(zmlúv)
najneskôr do 15 kalendárnych

dní

hodnovemú(é)
od uzavretia

pracoVlléhoporneru
6.

V prípade poverenia vlastného zamestnanca{ov)
organizovanim
aktivačnej čin nostiUoZ,zaslat'
úradu za tohlo(t~'chlO) zameslnanca(ov)
hodnoverné k6pie pracovn}'ch zmlúv a dohôd o zmene
pracovných podmienok k pracovnej zmluve, najneskôr do 15 kalendárnychdnlodo
dt\azaČ3tia
organizovania

aktivačnej

činnosti UoZ.

7.

Viesť dennú evidenciu
dochádzky
UoZ, ktorí sa zúčastňujú
na aktj\lllčnej
činnooti
aorganizálOrovaktjvačnejčinnosti,s
ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú účasľ na
V)'konávaniaktivačnej
činnosti, resp. najcj organizovanLObec
uvedenú evidenciu uschováva
a poskytuje ju na fyzickú kontrolu
úradu na základe vyzvania
a vzmysle
podmienok

8.

Predkladaľ
na základe
dennej evidencie
dochádzky
UoZ aorganizátora{ov)
vyhotoveniach
na úrad mesačne, najneskôr do 3 pracovných
dni po uplynutí
mesiaca, Evidenčný
list dgcb;j47haodpmfQvan';ch
bfllljo lloZ vykonávajúcich
činnosť a organizátorov aktivačnej čÍnnosti (prílohy Č.2a a 2b k tejto dohode)
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Dohodnutý
rozvrh vykonávania
aktivačnej
čitulOSli podl"a predloženého
denného rozvrhu
7.ačiatku a konca vykonávania
aktivačnej činnosti UoZ, ie pre obec 7Áv!i7J!Ý sV}llimkou ak
povinnost' UoZ odpracovať
dohodnutý
počet hodín pripadne na deň pracovného
pokoja
V prípade, ak na základe predloženého
denného rozvrhu má obec záujem vodôvodnených
prípadoch organizoval' aktiva~né práce inak, napr. počas dni pracovného pokoja alebo voľna.
resp. vo večcrn}'ch hodinách alebo nočn}'ch hodinách, túto skUlOČnosť oznámi obec úradu
PSVR. Úrad o uvedenej skutočnosti upovedomí UoZ. UoZ môže vykonávať aktivačnú činnosť
aj vo veterných a nočn~'eh hodinách, resp. v dňoch pracovného pokoja a voľna stým, že v
tak}'chtoprlpadoch
úrad požaduje súhlas UoZ a u\edcná skutočnosl' sa zapracuje do dohod)" s

stanovených

v tejto dohode
v dvoch
prislušného
aktivačnú

UoZ
IO. Predkladal'
úradu najneskôr
do posledného
dt\a kalendárneho
skončení kalendárneho
mesíaca, za ktorý obce príspevok žiada
o úhradu platby (prHohaČ.3 k tejto dohode) a súčasne S týrn
a)

a prijmový pokladničný
b)

mesiaca nasledujúceho
po
v 2 vyhotoveniach
Žiadosť

podpornédokumenty_loriginála2k6piedokladovopoužit}"Chlínančnýchprostriedkoch
(faktúry
a doklady
o zaplatení
úrazového
poistenia.
nákupe
osobn~'ch
ochranných
pracoVII}'ch
prostriedkov,
pracovného
náradia
aďaBích
súvisiacich
oprávnen~'ch
výdavkoch),loriginála2k6pievýpisubankovéhoúčtuprijerncualeboloriginála
2k6pic
potvrdenia banky o uskutočnení prislušnej platby, v prípade platby vhotovos ti výdavkový
výkaz k výpočtu

doklad a doklad z registračnej

príspevku

pre organizátora

aktivačnej

pokladne,
~innosti (príloha

Č.

4 k tejto dohooe),

,
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c)

l originál a2 fotokópie vYplatnej pásky alebo iný doklad. na základe ktorého je momá
identilikáciavyplatenej
mz<!y organizálOra aktivačnej činnosti, potvrdené mesačné výkazy
do sociálnej poisťovne a mesačné výkazy do zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa
za
organizátoraaktivačnejčinnosti,l
originála2
kópie výpisu bankového účtu príjemcu alebo
l originál a2 kópie potvrdenia banky o uskutočnení prislu.\nej platby
11.Predkladaťúradu
doklady v zmysle CLlV bod 10(najneskórdo
posledného dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho
po skončeni kalendárneho
mesiaca, v ktorom jej výdavky vznikli)
Podmienkapredlounia
dohodnutých dokladovje
splnená,ak
tieto doklady bo li predložcné do
stanoveného termínu na úrad alebo boli do stanoveného terminu podané napol tovúprepravu.
Poslednú žiadost' o úhradu platby, dohodnuté doklady a správu okvantilikoVJnom
prínose
organizovania
aktivačnej
činnosti
oproti stavu pred jej začathn,
vsúlade
so Zámerom
organizovaniaakti'·ačnejčinnostipredloŽiľnajnelkôrdo30.11.2011.
12.0známiť
úradu nedodTtanie
rozsahu
hodin,
neúčast',
neskončenie
alebo odmietnutie
vykonávani.
aktivačnej činnosti UoZ bezodkladne, najnesk6rdo
3 pracovných dni od vzniku
jednej z uvedených skutočnosti. (prílohač.
5 ktcjtodohode).
Oznámiť úradu najneskôr do 15
kalendárnych dni každú zmenu alebo skončenie pracovného pomeru organizAtora (príloha ť.6
k tejto dohode)
13. V prípade predčasného
ukončenia vykonávania
aktivačnej činnosti UoZ, sa takéto uvoľnené
micstonaaktivačnúčinnosťnepreobsadzujein)'mUoZ_
Vpripade dočasnej práceneschopnosti
UoZ zaradeného do aktivačnej činnosti nem6žeobec
prijať na vykonávani eaktivačnej
činnosti
iného UoZ. VoZ po ukončeni d<>časnej pracovnej neschopnosti mMe vo vykonávani aktivačnej
činnosti pokračoval' v zmysle platnej dohody.úradom,
pričom doba vykonávania
aktivačnej
činnosti sa mu o dobu dočasnej PN nepredlžuje_ YykonávanieaktivačnejčinnostiUoZsakončl
uplynutím dohodnutej doby, ak d<>časná pracovná neschopnosť
tohto UoZ trvádlMie
ako je
dohodnutá
doba vykonávania
aktivačnej
činnoslÍ. Ako ospravedlnenú
neúčasť UoZ na
vykonávaní aktivačnej činnosti úrad akceptuje práceneschopnost'
ale booktrovanie
člena rodiny
na základe písomného potvrdenia ošetrujúceho
lekára a odôvodnenú
a neodkladnú návštevu
lekára, písomne potvn!enú oktrujúcim
lekárom
14.~zaradenýchdoaktivJčnejčinnostiopovinnostidodr.liavaťpredpisynazaistenie
bezpečnosti
a ochrany zdravia pri vykonávani
menších obe<:ných služieb pre obe<: spolu
s podpísaným prehlásením
UoZopoučcní.
Zabezpečjť úrazové wjstfO'r
lJpZ zaradených na
aktivačnú činnost' a predlojliť k6piu zmluvy o úrazovom poistení úradu

fi,,","'

PO"""''"'

15. P,,"f
prispevck
úradom podr, Cr '" bod J "jr, d"O<l" r" ,ro=',
a štruktúre, ktorá súvisi sorganizo"aním
a priamym vykonávaním
aktivačnej činnosti UoZ
Prispevok~naúhraduoprávnrnýchvýdavkovvzmysle§52ods.Szákona
o službách
zamestnanosti.
Ysúlade
s
pravidlami
pre
oprávnenosť
výdavkov
spolulinancovan)'ch
z ESF si je obe<: vedomá osobitne t)'chto skutočnosti,
týkajúcich
sa
oprávnenosti výdavkov:
Výdavky~považovaťzaoprávnenéak
vznikli voprávnenom
obdobi, teda v rámci písomne dohodnutého
obdobia realizácie
aktivačnej činnosti, pričom za prvý deň realizácie sa považuje dátum podpísania
tejto
dohody,
SÚprimerané,t.j_zodpovedajúcenám,be1)1ým(obvyklým)
na trlm v čase ich vzniku,
naV7.ájomsaneprekrývajÚ,
sú podložené účtovn)'mi dokladmi v zmysle zákona 43112002
neskorlich
predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve
"Seobecnezávämýmiprnvnymipredpismi,

Z. z. oúčtovnlctve
v znení
obce v súlade splatn}'mi
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sp[ftajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia
rydavkov pre rešpektovani cieľov zámeru
aktivačnej činnosti), efektívnosti
(maximalizácia
pomeru
medzi vstupom a výstupom)
a účelnosti (nevyhnutnost'
pre realizáciu aktivačnej činnOSli a priamavlizb ana!'!u)
boli vynaložené

v sulade s platnými právnymi

predpismi

SR a ES.

16.Príspevok~použiťnain'·estfcie,kapitálovévýdavkyate<:hnickézhod"'ltenie
majetku žiadateľa.
Ž-iadateľ použije príspevok v súlade s bodmi IS a týmto bodom(l6)
a
kalkuláciou nákladov. ktorá je súčast'ou Zámeruúrganizovania
aktivačnej činnostia
v súlade
so zilsadou
preukázaleľnOSli,
hospodárnosti
a efektívnosti
vynakladania
prostriedkov
zverejni'chzdrojov!
Zaoprávnenév;"'davky~považovať
aj úroky z dlhov,
b) vratnú da~ z pridanej hodnoly,
c) v}"davky bez príameho vzťahu k projektu,
d) v)davky,
ktoré nie SÚ v súlade S podmienkami
poskytnutia
príspevku podľa zákona o
službáchzamestnanosIi,
e)výdavky,ktorésúvpredpisochESFuvedenéakoncoprávncné,
f) výdavky, ktoré nie SÚ v účtovnicNe
jednoznačne
označené ako výdavky súvisiace s
realizovaným
projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu
účtovníctva.
g) v)'davky na subdodávky,
ktoré zvy:šujú náklady na rcalizáciu aktivačne jčinnostíbez
pridaniahodnoty,
h)v}'davky,naktoréužboliposkymutélinantnéprosuiedkyzvc-rejn}'chzdrojov
17,~
obce
(plagátmi,
samolepkami),
zproslriedkov
Eur6pskehosociálneho
fondu,kloréobci
dobu trvaniaaklivačnej
činnosti

infoJIllujúcimi
ospolulinancovaui
doručí úrad. Označe nie ponechať po

18, Uchovával' túto dohodu, vrátane jej príloh adodatkov,
ako
poskytnutého prispevku, najmenej IO rokov od poslednej platby.

i vSetky

doklady

týkajúce

sa

19. Umožniť
povereným zamestnancom
Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky. Ústredia práce, sociáln}'ch vecr aradin)',
Úradu práce, sociálnych ve<:í arodiny
Senica a ďalMm kontrolným orgánom nahliadnu •. do svojich účtovných rykazov, bankorych
rypilOv aďalS!ch
dokladov
aumožnit'
výkon kontroly aauditu
priebežne
počas trvania
závlizkovvyplývajúcich
Z tejto dohody, alO aj do piatich rokov po ukončen i ich trvania
Vpdpade
neurnožnenia výkonu konlroly a auditu vzniká povinnost' vdtiť pos kytnutéfinančné
prostriedky

v plnej v)"ške

20.0bec,ktorej
sa poskytujú verejné prostriedky,zodpovedáZJI
hospodárenie
snim iajepovinná
pri ich použivani zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19
ods. 3 zákona
523I2004Z.z.orozpočtorychp,"vidlächvcrejnej
správy ao zmene adoplnerlí
niektor)'ch zákonov v zneni neskoršfcb predolsov.
č.

l':lánokV
Ukon~niedohody
l.

Riadne ukončenie

tejto dohody

nastane splnenim závlizl:.ovúčasuúkov

2.

Dohodu
možno ukonči" na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pričom oprávnene
poskytnuté a čerpané plneniaZJIorganizovanie
aktivačnej činnosti UoZ posk ytnuté obci do dl'ia
účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmlO nedotlrnuté

dohody

3

Vprlpade vážneho poru~nia
podmienok tejto dohody môže každý z účastnikov odslúpit'od
dohody. Právne účinky odstúpenia
od dohody zdôvodu
vážneho poruScnia jei podmienok

/
Dohod.č.17/§521201\fNPV.2
nastávajú dllom doručenia
druhému účastníkovi

plsomného

owámeniaoprá"nenej

strany

oodstúpení

OO dohody

4_~podmienoklejlOdohodyzostranyobccsapo"ažujcnajmll
aj porušeni. Čl. IV bodovl,2,3a7
tejlodohody,
vykonávanie aktivačnej činnosti v rozpore so Zlimerom organizovania
akti vačnejčinnosti,
aksaUoZnezúčasll'iujc{ujaktivačnejčinnosti,pričomsúvedenivevidenciidochádzky,
ak obec používa veci a prostric..Jky oprávnené
zakúpené
vrámci
",alizticie aktivačnej
činnosti na iné účely,
e)aksanevykonalaprácapodľadohody,
f) poru.!eoie iných povinnosti ako povinnosti ustanovených
v písm .• Jažh) ak nieje možné
dohodnúť
ich plnenie v dodatočnej lehote,
g) opakované porušenie in}"ch povinnosti ako povinnosli ustanovených
v pism . aj až h),
h)porušenierozp<lČtovejdisciplíny.

bl
el
d)

S.

za vážneporušenie tejto dohody
OOdov3až8tejtodohody.

6.

Ak dôjde k odstúpeniu od tcjto dohody podfa OOdu 3.je obec povinná vrátiť úradu finančné
prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene
poskytnulé do 30 kalend:lrnychdnl
od od stépenta na
účel úradu Obec saz.avli7uje vrlilil' aj príspevok, alebo jeho časť v pripade pblbyposkymutej

zo strany úradu sa považuje

najmä porušenie

ustanoven

.ci.m

omylom
7

Odslúpenieoddohodysanetýkanárokunanáhradu~kodyVZJIiknutej

8

Uzatvorením
dohody oposkytnulí
príspevku
nevzniká
ooci nárok na uhradenie
nákladu
vprípade,
že vrámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladu aj
jeho nevyhnutnost". hospodámost" a efektívnosf
ClánokVI
Všeobe<:néa záverečné ustanovenia

porušenimdohody

l

Zmeny a doplnenia tejto dohody možne vykonal'
oboma účastníkmi dohody, na základe písomného

2

Právne vzl'ahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia prislu.mými právnymi predpismi
platn)'mi v SR. ako aj platnými právnymi predpismi Európskych
spoločenstiev.
ktoré majú
vzťah k záväzkom účastnikov tejto dohody

J.

V rámci zaradenia na aktivačnú činnost' fonnou men~lch obecných služieb pre obec VoZ
nevstupuje do pracovnoprávneho
vzt'ahu, Z toho dôvodu sa najeho zarnden ie na výkon v rárnci
aktivačnej
činnosti
nevzt'ahujú
ustanovenia
Zákonníka
prnce, čo vSak neznamená,
že
podmienky
vykonávania
menšlch obe<:ných služieb pre VoZ budú výrazne odlišné od
obvyklých podmienok pre výkon pracovnej činnosti.

4

Vpripade
udalostí.

oeoodrženie

zéväzku

písomn)'m dodatkom k dohode, podpisan}'m
návrhu jednej zo zmluvných strán

podl'e Čl. IV bod 14,0be<:zn~anásledkyprlpadnýchpoistných

5

~~o~~'J.~~~~t~í6.~~\'!

6

Obe<: je povinná, v prípade neoprávneného
použitia
alebo zadržania poskytnutéhoprispevku
zaplatiť, v súlade so zákonom č. 52312004 Z. z, orozpočtový~h
pravidlách verejnej správy
aozmcllC a doplnení niektor)"ch zákonov, penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k
porušeniu finančnej disciplíny. z.a k"'.dý. aj začatý. deň porušenia finan~nej disciplíny, do doby
vrátenia finančn}"ch prostriedkov. najviac do vý~ky tejto sumy

~~

t~,P:~I:~~~~\:~~~h~~~~~~:~Z

i~~:.v

bod 8 a doklady

7.~navyžiadanieúradupreuklizat"dodržiavaniepodmienoklejlOdohody.
1

DohC)daU71§S2I2011INPV_2
umožl'ioval'výkon
celú dobuplalnosli

fyz.ickej kontroly aposkytovaľtejto
kontrole súčinnosC ato priebežne
tejto dohody a1 do doby pialich rokov odo dňa výplate niaposlednejplatby
dohody v rozsahu stanovenom
v7.ákone
a o zmene a doplneni nieklorých zákonov

po

8.

Obec SÚhlasi so zverejnením
tejto
o slobodnom prístupe k infonnáciám

21112000 Z.z
v platnom zneni

9

Táto dohoda nadobúda plainos!" dilom jej podpisania oboma účaslnikmi
dohody. Učaslníci
dohody sa dohodli. že dohoda nadobúda účirmost" di'ia 01. jula 2011 pri splneni podmienky jej
zverejnenia
v zmysle
zákona č, 54612010
ktorým sa dopífia zákon č,. 40/1964
Zb
Občiansky
zákonník v zneni neskofflich predpisov a ktorým
sa menia adopliíajú
niektoré
zákony.

Č.

za..

IO, Vzájomná komunikácia
účastnikov dohody súvisiaca s touto dohodou si pre svoju závliznos!"
vyžaduje písomnú fonnu. vrámci
ktorej Sú účaSlnici dohody povinní uvádzat' čislo tejto
dohody_ Pre vzájomnu pisomnú komunikáciu budú účaslníci dohodypoužívat"po~tovéadresy
uvc'<lené v tejto dohode
ll. Ak sa akékoľvek lLStanovenie tejto dohody stene ncplalným v dôsledku jeho rozporn s právnymi
predpismi SRaES,nespôsobiloneplalnos!"celejdohody.
Účastnicidohod
y sa v takorn prfpade
zavlizujú bezodkladne
vzájomným rokovanim nahradiť neplatné ustanovenie
novým plainým
ustanovením tak,abyzostal
zachovaný účel aob<ah sledovaný touto dohod ou
12, Učastníci dohody vyhlasujú, te obsah dohody je prejavom ich slobodnej vôle, neuzavreliju
v liesni ani za evusr nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali. Dohodaj.
vyhotovené v troch rovnopisoch,
z ktorých úrad obdrží dva
rovnopi,ya
obe<: jeden rovnopis

V Senici.

~

di'ia 23,(l6. 2011

primátor
Mesta SaWn Stnižc

V Senici ,dňa 23,06.

2011

Ing{B'biilwKudl!ičo\-a
riadite!"ka
Úradu práce, socililnych ved a rodiny
Senica
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