DOHODA

č.391§50j/201IlSR
oposkytnutiprispevkunapodporuzamestnanostinarealizáciuopatreninaochranupred
povodllami a narie\enie
následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č512004Zz
c službách
zamestnanosti
ao zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskoclích
predpisov
(ďalejlen.,dohooa'·)
uzatvorená podl"a ustanovenia § 50j zákonač.512004Z.z.os1užbächzameSlnanos
o zmene a doplneni niektor}·chzákonov
v zneni neskoclkh predpisov
(ďalej len "zákono slu1bách zamestnanosti'·)

lia

medziúčastnikmidohody
Úradpdct"ociáln)"chnciarodinyScnica
Adresa
Vajanského 17,90501
Senica
Vzaslúpení
riaditeľkou
Ing. Bibiána Kudláčová
IČO
37847635
Bankové spojenie
Šrárna pokladníce
č.účtu
Výdavkový účet SR ÚPSVR Senica 7000126019/8180
OIC
2021836366
(ďalej len "úrad·')

Zameslnávatcl'om
Právnickouosooou
Adresa
V zastúpeni starostom

'CO
Bankové spojenie
č.účlu

oic
SK NACE gevz (kód/text)

Mesto Saštm Stráže
Alejč.549.90841
Sa:ltínStráže
Ing. RadovanPrstck
00310069
Všeobe<;ná úverová banka a.s
828-182/0200
2021049580
84.110/V!eobe<:náverejnáspráva

(ďalej len "zamestn:\valel")

Clánokl
Predmet dohody
II Predmetom
dohody je uprava práva
povinnosli
':'častnikov dohody pri po,kytnuti
prispevku na podporu zamestnanosti
na realizáciu opatreni na ochranu pred povod lIamiana
ridenienásledkovmimoriadnej
situácie podľa § 50j 7,ákona o službách zamestnanosti
{d'alej

::: ::!~~;:",k")'kwry ~ ""k""" ro zdrojov
štátneho
ro,,,,,,, ",,,rok,) «,,",;k,

(d',',)

DotK>d.n91~S0Y2011ISR

l:lánokll
Právaapovinnoslizamestnávateľa
~m~llná\"ald'sazavi\zuje
l) Prijal' 3 uchádzačov o zamestnanie podľa §6zákonaosltdbáchzameslnanosli
(ďalej
Ien"uchádzačozameslnanic")vcdcnýchvevidenciiucháwčovozameslnanienajmenej
tri
mesiace na vylvorené
pracovné miesta do pracovného
pomeru dohodnutého
v rozsahu
ustanoveného
týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s opatreniami na
ochranupredpovodflami-prevenlivneopatrenia

~
,
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2)predložiľ
úradu za každého uchádzaCa o zamestnanie prijatého na vytvorené pr acovné
miesto najneskôr rlo IO kal~nrlárnychrlnioduzat\'oreniapracovnéhopomefU
..; kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákonnlka práce a platového dekrétu,
resp, iného dokladu ak dohodnutárnzda
alebo platnieje
súča.sľou pracovnej 7.mluvy,
bi potvrdenú
kópiu prihláSky na zdravotné
poistenie,
sociálne
poistenie,
starobné
dôchodkové sporenie,
CI potvrdenie
príslušného
úradu o dobe evidencie uchádzača
o zamestnanie
vyradenl z evidencie v súvislosti S prijatlm do pmcovného pomcllI,
d/podľapotreby
i ďalšie doklady,klOré
urti úrad

a

jeho

3) Dodrliaval' štlllktUru vytvorených pracnvných miest v súlade so znením čl. 1l. bod 1
tejto dohody, prideľovať
prijatým zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy a platiť im za
vykonanú prácu dohodnutú m7.du Iplatl v stanovcnom výplatnom termlnc
4)

Vytvorené

pracovné

miesta obsadzovať

uchádzačmi

o zamestnanie

v súlade s čL II

bodL
5) Viesl' evidenciuobsarlzovania
túto evidenciu potvrdzujú

vyt\'orených

pmcovn)'chmiest,

vrátane do kladov,ktoré

6) Predkladať
úradu najneskôr
do posledného
kalendárneho
dňa nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola m'.da splatná
v2 vyhotoveniach
žiadost' oúhradu
platbyazároveflloriginála2k6piedokladovpreukazujúcichvynaložoné
náklady na úhradu
mzdy za zameStnanCov na vytvorených pracovných miestach, na ktor}'ch sa mu poskytuje
prispevok vzmysle
tejto dohody, úhradu preddavku
na poistné na zdravotné poistcrúc,
poistného na sociálne poisterúe a príspevku na starobné dôchodkové
sporenie. Za lieto
doklady sa pova1ujú: mzdový !ist alebo výplatná páska, vrátane dokladovo
skutočnom
vyplaterú mzdových prostriedkov;
doklady o plmbách preddavku poistného na zdravotné,
sociálne poistenie ana starobné dôchodkové
sporenie
mesečne výkazy preddavkov na
poistné
na verejné zdravotné
poistenie,
mesačný
výkaz preddavku
vrátane poistného
aprispevkov
do Sociálnej poisľovne a výpisy Z účtu zamestnávateľa,
resp. po tvrdenie banky
-c

o uskutočnenI

platby

Dohod.09l~S0j.l201IlSR
7) Predložiť uradu jednorázovo
spolu so žiadosťou olihmdu platby l originál a 2k6pie
dokladov preukazujúcich
vynaložcné náklady na praoovné náradie potrebné na vyko nlivanie
prnc podľa článku IL bod l
8) Oznámiť pisomne úrndu najneskôr do 30 kalendirnyeh
dní každú mlenu dohodnutýc h
podmienok
odo dňa kedy skutočnosť
nastala, vrátane oznámenia
každého
skončenia
pracovného pomeru zameslnancOv,
na klor)'ch sa mu poskytuje
príspevok
v zmysle tejto
dohody. Súčasne predlotiť k6piudokladu
o skončeni pracovného pomcru. polvrden ú kópiu
odhlášky
zo zdravotného
poislenia.
sociálneho
poislenia
aSlarobného
dôchodko,"ého
sporerua
9) Preobsadiť
pracovné
mieslo 'lIehole
podľa čl. V. bod 4 novým uohádzačom
o zamcslnanie z evidencie uohádzačovo
zamestnanie úradu sdodlŽanirn podmienok podľa čl
II, bod l, vpripade predčasného skončenia pracovného pomero zamestnanca,
naktortho
sa
zamestnlivateľovi
poskytuje prispevok vzmysle
lejlo dohody, ak sa s úradom nedohodne
inak. Zároveň predložit' za katdého
nového uchádzača o zamesrnanie
prijatého na 1010
pracovné miesto doklady podfačl. lI,bod 2
10) Vpripade,
ak zamestnávateľ
dočasne pridel! na výkon práce kuživaleľskému
zamestnávateľovi
vzmyslc USI. §58 zákonnika práce zameslnanoa. na klorého za mestnlivsnie
sa mu vzm}'sle tejto dohody poskytuje prispevok,je
povinný bez vyzvania vr!itit' úradu
všelky finančné prostriedky
poskytnuté
na zamestnávanie
tohto zam estnancanajneskôrdo
30kalendámyoh
dni odo dlladočasného
pridelenia
ll) Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie
podmienok lejlo dohody, umožňovať
výkonfyziokejkontrolyaposkytovat'pritejtokontrolesúčinnosť,8IO
priebetne po celú dobu
platnosti tejto dohody at do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhradyopdvnenýc
hnákladov

Slo~'!~s~~or~~'bl~;,eÚ~;~i:;~~~~-=i~n~~i~,~:7t:~~~~,ú::~li~n~:~i~«~O~lr~~~~
orgánom nahliadnuť do svojich účtovných
výkazov, bankových výpisov a ďalšieh doklJdov
a umožniť
vykonanie
kontroly aauditu
priebežne počas trvania závl!zkov vyplývajúcich
zlejto dohody alo aj do 5 rokov po ukončeni ich trvania, Vprfpadeneumotnenia
výkonu
komroly a auditu vzniká zamestnávateľovi
poviMosf vdlil' poskytnuté finanč né prostriedky
v plnej výške,
13) Vytvoriť
povereným
zamestnancom
Ministerstva
práce, sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce. sociálnych veci arodiny,úraduaďalMoh
kontrolnj'oh
orgánov, vykonávajúcim
kontrolu, primerané
podmienky
na riadne avča.sné v}1:onanie
kontroly a poskytnúť
im pri vykonávani komroly potrebnú súčinnost' 8 všetky vyžiadané
infonnáciealislinytýkajúcesanajmlioprávnenOSlivynaložen}'chnákladov,
14) Uchovávat' túto dohodu vrálane jej priloh adodnlkov a v~etkých dokladov
sa poskytnutého prlspevku najmenej IO rokov od poslednej platby

týkajúcich

15) ZamcSlnáv8lCr, klorému Sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospoda renie
s nimi aje povinný pri ich použivani zachováv8fh05podámost'.efeklivnosl'aúč
innosl'ich
použilia "zmysle
§ 19 ods, 3 zákona č_ 523/2004 Z. z, oroZpočlových
pravidlách "erejnej
spdvyaozmeneadoplneninieklOr)'chzákonov,'zneninesko~ichpredpisov
16) Dodržiavať
zákon č_ 8212005 Z,Z, onelegálnej
aOmlene
a doplneni neskorších
predpisov

práci

anelegálnom

zamesmávani
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Článok

III

Práva a povinnosti
úradu
Urad sazavä~uje
II Poskytovať zamestnávateľovi
mcs.čn~pri"pevoknajednovytvor~népracovnémie"to
najviac po dobu 6 kalepdárnyoh
mesiacov
Vo výške 95% zcelkovej
ceny práce
zamestnanca
prijatého do pracovného
pomeru podľa čl. ll, bod 1, najviac vo výške
celkovej ceny práce vypočllanej
zo sumy dvojnásobku
životného minimaposkytovaného
jednej plnoletej fyzickej osobe,platnej
kprvémud~u
kalendárneho
mesiaca, zaklOrý Sa
prispevokposkytuje
2)Poskytnúťzamestnávaterovi~najednovytvorcnépracovnémicsto
prispevok na úhradu časti nákladov na prncovné náradie potrebné na vykonávanie prá cpodľa
ČJ. II bod l vO výške 95% preukázan}'ch nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40

3) Poskytovaťzamestnávateľovi
príspevok podľa čl. III. bod I na jeho účet mesačne,
najneskôr do 30 kalendámych dni odo dňa prcdloženia kompletných dokladov podfa článku
lJ.bod6Iejtodohody.VpTÍpade,akúradzistivpredlofenýchdokladochnczrovnalosti,alebo
má opodstatnené
pochybnosli o pravosti alebo správnosti predlofen}'chdokl
adov, lehota na
vyplatenie finančného prispevku podl'a predchádzajúcej
vety neplynie, at o až do skončenia
kontrolypra"o5tia
správnosti
predložených
dokladov, alebo do odstránenia
zistených
nczrovnalosti,rcsp,dopredložcniadokladovtak.akojctouvedenévčl.
ll. bod 6 dohody.ale
len v lehote stanovenej v čl. Il. bod 6 dohody. Vpripade, ak zamestnávatefncpreukážc
za
sledovaný mesiac skutočne vynalofené náklady v lehote stanovenej v čl. 11. bod 6 dohody,
úrad prispcvok podľa čl. III. bod I tejto dohody za roto obdobie neposkytne
4) Posk}wúťzamestnávatefoviprispevokpodľačI.111,bod2najehoúčet,najneskôrdo
30 kalendárnych dni odo dňa predloženia kompletn)'ch dokladov podľa článku I1. bod 7 tejto
dohody.
V pripade,
ak úrad zisti vp..,dložen~ich
dokladoch
nezrovmllosti,
alebo má
opodstatnené
pochybnoSliopravosti
alebo správnosti
predložených
doklad ov,lehotana
vyplatenie finančného prlspevku podfa predchádzajúcej
vety neplynie, a to a do skcnčenia
kontroly pravosli a sprivnosti
predložených
dokladov,
alebo do odstráneniazislen)'ch
nezrovnalosti.
Vpripade,
ak zamestnávateľ
nepreukáže skutočne vynalofené
náklady, úrad
prispevokpodľačLIIIbod2tejlOdohodyneposkytne.
ž

S) Vrátiť zamestnávateľovijeden
originál dokladov predložen~'ch podľa článku IL bod 6
a 7 dohody do 60 kalendámych dni odo dňa ich predloženia,
za deň predložcnia dokladov sa
v lomto pripade povllŽujedct'i,kedysa
predložená žiadosť o platbu stal a kompletnou resp, deň
odstrinenia zistených nezrovnalosti v predložených dokladoch.
Článok

IV

Oprávnené
náklady
I) za oprávnené náklady""
považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti Sloutodohodou
najskôr vdefl účinnosti lejlo dohody, bol iskutočnevynaložcné
zamestnávateľom
a sú riadne odôvodnené
a preukázané
2) Oprávnenými
nákladmi na účely tejto dohody je súčet mzdy a úhrady preddavku na
poistné na wravotné,poistného
na sociálne poistenie a starobné dôchodko\ ·é sporenie platené
zamestnávateľom
za uchádzača o zamestnanie
prijatého do pracovného
pomern vml}'sle
podmienok tejto dohody.
3) Oprávnenými
nákladmi na účely tejto dohody sú náklady
potrebné na vykonávanie prác v zmysle podmienok tejto dohody.

na pracovné

náradie
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Článok

V.

Osobitné
podmienky
l) Zamcslnávatcľ
berie na vedomie. že príspe"okje
prostriedkom vyplateným zo ~R. Na
účeJ použitia týchto prostriedkov,
kontrolu ich poufitiaaich
vymihanie
sa vzťah ujeretim
upravený v osobitných predpisoch
(§ 6S zákona o službách zamestnanosti.
zák onč.S02l2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v;mení nesko~ích
predpisov. Zákon č. 52312004 Z.z. O rozpočtových
prnvidlách verejnej
správyaozmeneadoplneninicktorýchzákonovvmenínesko~íchpredpisov).
2) Uzatvorenim
tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhradenie nákladu
vpripade,fe
vrámci plnenia podmienok dohody nepreukážc okrem oprávnenosti
nákJaduaj
jeho nevyhnutnosľ,hospodámosťa
cfektivnost'
3) Dňom vzniku pracovného
miesta u zamestnávateľa
na účely tejto dohody jc deň
vzniku pracovného
pomcTu, I.j. deň, ktorý l>ol dohodnutý v prncovncj zmlu veakodmnáslupu
do práce s uchádzačom O zameslnanie na uvedenom pracovnom mieste, na základe písomne
uz.atvorenejpracovnejzmluvy
4) V prípade preobsadenia
vytvoreného
pracovného
zostať neobsadené najviac po dobu 30 kalcndárnychdni
nedohodne inak

miesta môže lOto pracovné miesto
od jeho uvoľnenia. ak sa s úradom

5) Zamestnávateľ
poskytne
súčinnost"
pri
vykonávaní
monitoringu
vykonávan)'ch
prác a
pri zalxzpečeni
odborného
dohľadu
a územnej
vykonávaných
prác podľa usmernenia splnomocnenca
vlády SR pre územnú
integrovaný manažment povodni a krajiny.
Článok Vl
1) Túto dohodu
tejto dohody

je možné

Skončenie
dohody
skonči!' na základe vzájomnej

pisomnej

dohody

účastnikov

3) Každý účastn!k tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať.
Výpovedná
dobajejednomesačná
a mčína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiac a nasledujúceho po
doručeni výpovede. Vypovedanim
dohody je zamestnávateľ
povinný "rátit' úradu JlO"kytnuté
finančné prostriedky do 30 dni na účet úradu
4) Každý z účastnikov
dohody je oprávnený
odstúpiť od tejto dohody vpripadcje
j
závažného porušenia. Pre platnos!' odstúpenia sa vyžaduje písomné omámenie
o odstúpeni
doručené
druhému
účastníkovi
tejto dohody. Odstúpenie
je účinné dňom
doručenia
oznámenia
o odstúpeni
druhému
účastnikovi
tejto dohody.
Odstúpením
od dohody je
zamestnávateľ povinný vrátiť úradu poskytnuté finančné proslriedkydo
30 dni na účet uradu
5) Za závažné porušenie podmienok
ustanovených v čl. ll. v bodoch 1,2,3,4,S,9a
6)

Odstúpenie

od dohody

tejto

dohody sa považuje
16,Včl. III. v bad 3.

po~enie

sa net}'ka nliroku na ntlhradu škody vzniknutej

povinnosti

jej porušen im.
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ClánokVl1.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
l) Zmeny v tej10 dohode
podpísaným oboma učastníkmi
dohody
l)

V každom písomnom

moŽllo vykonať len písomným
dodatkom
k tejto dohode
dohody, na základe písomného ná~Thu jednej zo stran tejto

styku uvádut'číslo

tejto dohody

3) Právne vzťahy výslovne neuprnvené touto dohodou sa riadia ustanovenia miv~eobecne
záväzný~h
právnych
predpisov
platných
v Slovenskej
republike,
ktor.
majú v,;!"ah
k záväzkom účastníkov dohody
4) Zamestnávateľ
súhlasi so zverejnením tejto dohody v rozsahu stanovenom
111/2000Z.z.oslobodnompristupekinfonnáciámaozmeneadoplneniniektorýchzákooov
vplalnomzneni

v zákone č

S) Táto dohoda nadobúda platnosť dllom jej podpísania
oboma účastníkmi
dohody
Účastnici dohody sa dohodli, že dohoda nadobúda útinnosť dlla Ol. júla 2011 pri splneni
podmienky jej Z\'crejnenia v zmysle zákona č. 54612010 Zz., ktorým sa doplila zákon č
4011964 Zb. Občiansky zákonník V znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú
niektoré zákony.
6) Účinnost" dohody skonči splnením závälkov
účastnikov
dohody, alebo spôsobom
uvedeným v čl. Vl. bode l a3, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody podľačlänku
Vl.

oo,,,

7) Tátodohodajevyholovenáv
dvoch rovnopisoch,
azames1návaleľobdrlíjcdcnrovnopis.

zktor)'chúradobdltíjedenrovnopis

8) Účastnjci dohody
vyhlasujú, že sú oprávneni tÚto dohodu podpísať, žc si ju riadne
adôsledneprečitaliasúhJasiasjejobsahom,ncuuvrehju
vliesni ani za zvlášť nevýhodných
podmienokana
znak súhlasu sjej obsahom ju vlaslnoručncpodpisujú.

V Senici,

dl'ia14.06.201

Ing Rildo"ilnPrs!ek
primátor
Mesta !laStln Stráže

V Senici. diía 24.06.2011

Ing

RjbjáoilKlldlMoyá

riaditeľka
Úradu práce, sociálnych
Senica

veci

a rodiny

VYl'racoVllI:nc.T>1w,.,p'lrlovi,rlU!co,O<ld,l,n; •• luž;<buome'tnl•.•t.ro",uradu
•
OveritV)l'r"'o •...,;.:Mi'.MIll1;n.allylo'a,,,dLlc.,O<ld<i<n; •• tuž;.b,.m<"~v.l<ľo"'"rod"

