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D oH oD A
č.22l24l054134

o poskytnutí íinančného príspevku
na podporu rczvojar"i.rtď.j u řegionálnej zamestn;nosti v rámci národného Projektu

,,podpora zamestnanÓ".ii;attiuita č. T _ ňáÓ"; ŽÚ"Z k uplatneniu sa na trhu práce podl,a §,- 
}Tóa;. i pi.-. ;,*Ň!P::-1í;,,;xii*l;;hí?ffi,frie§iJ&o Zmene a doPlnení

(ďalej len,,dohodď)

uzatvorená medzi účastníkmi dohody:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sídlo: Nám. slobody9,034 01 Ružomberok
Zasttryenýmriaditeťom: JUDr. Lubomír Kubáň
íéó,Zolgqsze DIč:2o2l777780
bankové spojenie: Štátna pokladnica
ó. .i6to, skío srso 0000 0070 0053 204l _ štátna pokladnica

(ďalej len,oúrad")

a

zamestnávatel'om

nénov l meno : obec Martinček
Sídlo: Martinček 83, 034 95 Martinček
V zastúpení štatutárnym zástupcom: Juraj Bobek
IČo: ool15630
DIČ 2020589703
SKNACE Rev2 (kód/text) prevažujúca činnosť 84110 _ Všeobecná verejná správa

lbankové spojenie: SK61 0200 0000 0000 20220342, SK55 5600 0000 0083 34766002

(ďalej len oozame§tnávatel"')
(a spolu ,,účastníci dohody").

lIBnN účtu, na ktoď budú poukazované platbV zo 5trany úradu psVR, Ak uvedený lBAN nle je totožný 5 lBAN účtU, z ktorého/ých bude zamestnáVater

uskutočňovaťbankovéprevodynaúhraduuplatňovanýchoprávnenýchnákladov{úhradymzdyzamestnanca,platbydoZPasP),uVedie/Úsaaj 
tento/tietoiný/é

lBAN.Platbyzlnéhobankovéhoúčtu/ovakouvedenévteJtodohodeoposkytnutÍprÍspevku,neouoooP
álneho fondu v rámci

Operačného programu IJudské zdroje
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čHnok I
Predmet dohody

1) Predmetom dohody je Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí
finanČného PrísPevku na podporu rozuoja miestnej a regionálnej zamestÁanosti^(ďaĚj len
,PrísPevok"), v rámci národného projektu ,,Podporá zaméshanoslť, Aktirrita č. 1 _ pod}ora
Z|UoZ k uPlatneniu sa na trhu práce podl'a § 54 ods. 1 písm. a zákona ě. 5/2004 Z. z. o
sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
PredPisov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanorstť), ktorý sa poskytuje zo zdrojov
Štátneho rozPočtu Slovenskej republiky (d'alej len ,,ŠR"j a euiópskóho sociátneho fondu
(d'alej len,,ESF"), v zmysle:

a) Operačného programu l]udské zdroje
b) národného projektu Podpora zarnestnanosti,

Kód ITMS2O14+ : 312031AII7,

c) zákona o službách zamestnanosti.

2) Predmetom dohodY je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávatelbvi na
PodPoru vYtváraniapracovných miest v rámci národného projektu ,,Podpora zamestnanostio.
Aktivita č. l - Podpora ZIJoZ k uplatneniu sa na trhu práce poáťu § s+ oa.. 1 písm. a)
zikona o sluŽbách zamestnanosti v súlade s platn;imi á,ieinný*i vš"eobecne záiáznými
PrávnYmi PredPismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

3) PrísPevok Poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo šR a príspevku z
ESF, Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinuncovaniu io šn a ESF je t5 % : 85 %.

Čtánok It
Práva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' sa zav ázuiez

1) Prijať 1 (PoČet) znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podl'a § 8 ods. 1 písm. b) alebo
d) zákona o službách zamestnanosti (ďalej len ,,znevýhodnéný uciádzač o zamestnanie..)
vedeného(ých) v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo
znevýhodneného(ých) uchádzača(ov) o zamestnanie podl'a § 8 ods. 1 písm. c), do
Pracovného Pomeru na urČitú dobu, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu
Polovice ustanoveného týždenného pracovného času, póaru charakterisiiky pracovných
miest v nižšie uvedenej tabul'ke:

Tcnto projckt sa realizujc vd'aka podpore7 sociálneho fondu v rámci
Operačného programu lludské zdroje
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Predpokladaná
celková cena

práce na každom
jednotlivom PM

(v €)
stl. 6xst1,7

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce
(v €)

Pracovný
pomer bucle
dohodnutý
na dobu
určitú

(trviest'počet
kalendárnych

Profesia
(rnrrsí byt'totožrlá

s proíěsior.r
uveclenou v

brrdircej pracovnej
zmluve)

2) Prcd?ožiť úradu za každého lchádzaéa o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné

miesto najneskór do 10 kalendárnych dní od vzatvoreniapracovného pomeru:

a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákonníka práce a platového dekrétu, resP,

iÁerro dolhdu 1at aonoarrutámzdaalibo plat nie je súěasťou pracovnej zm|9yy),

b) zamestnávateťom potwdenú kópiu prihiášky ná zdravotné poistenie, sociálne Poistenie,

starobné dóchodkové sporenie,
c) podťa potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad,

3) Dodržiavať štruktúru vytvorených pracovných miest v súlade So Znením čl. II. bod 1 tejto

dohody, prideťovať prijatým zamestnancoln prácu podťa pracovnej zmluvy a platiť im za

vykonanú prácu dohodnutú mzdu (plat) vo výplatnom termíne.

4) Vytvorené pracovné miesto/a obsadiť uchádzačom/mi o zamestnanie v sÚlade s Č1. IL bod

1 tejto dohody.

5) predkladať úradu v súlade s § 10 ods. 1 zákonač.43112002 Z. z. o ÚČtovníctve V znení

neskorších predpisov najneskór do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho

kalendárneho ,rr.riu.u, v kiorom bola mzda splatná žiadosť o Úhradu PlatbY a zároveh I

originál a 1 kópiu doúadov preukazujúcich výnaložené nák|ady na Úhradu rrudY a Úhradu

preŽdavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a PrísPevku na

starobné dóchodkové sporenie za zamestnancov, na zamestnávanie ktorých sa PoskYtuje
príspevok. Zatieto dokfudy sa považujú najmá: mzlouý list alebo výp|atnápáska, dokladY

ó skutočnom vyplatení mzdových p*oŠt i.dkou, doklady o platbách preddavku Poistného na

zdravotné poistónie, sociálne poiitenie a na starobné dóchodkové sPorenie - mesaČné

výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesaěný výkaz Preddavku

,Íatu*poistného apríspevkov do Sociáhej poisťovne a výpisy zíňtuzamestnávateťa, resP.

potwdenie banky o usťutočnení platby, pripadn" prťmový doklad o vyplatení r:zdY (Platu)

v hotovosti. V žiadosti o úhraáu pbtby, ktorá bude obsahovať výdavky realizované v
hotovosti z pokladne zamestnávateťa (napr, v}plata miezd, úhrada odvodov a pod.)

predkladať tú časť pokladničnej knihy účtovnej jednotky za príslušný, T":iu", ktorej sa

Léonu^o platbe týka, resp. kde sa preámetný výdavok nachádza. V pokladniěnej knihe bY

výdaje v hótovosti nemalibyt' realizované, ak stav pokladne je mínusový,

6) oznámiť písomne úradu najneskór do 30 kalendárnych dní kaŽdú zmenu dohodnutých

podmienok odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámen\a kaŽdého skoněenia

pracovného pomeru zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle tejto
-dohody. 

Súěásne predložiť kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru, zamestnávateťom

potwdlnú kópiu odhlášky z-o zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného

dóchodkového sporenia.

@odpore z Európskeho sociálneho
Operačného programu Iludské zdroje
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7) V PríPade PredČasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého sa
zamestnávatelbvi q9skytuje príspevok v zmysle tejto dohody, móže zamestnávatel, (nie je
Povinný) Preobsadiť uvoťnené pracovné miesto v lehote podťa čl. V. bod 5 novirm
znevýhodneným uchádzaČom o zamestnanie z evidencie uchidzačov o zamestnanie úraáu,
s dodrŽaním Podmienok podťa č1. il. bod 1, ak sa s úradom nedohodne lnak. Zároveřt
PredloŽiť zakaŽdého, nového znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na toto
pracorrné miesto doklady podťa čl. II. bod 2.

8) V PríPade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskyuje zamestnávateťovi príspevok,je doČasne voťné po dobu viac ako 30 kalendárnych 
-dni 

nepretržite (napr. z dóvodu
materskej alebo rodiěovskej dovolenky) , zamestnávatel'móže na ioto p.u.o*é miesto ptijať
nového zneqýhodneného IJoZ z evidencie TJoZ úradupri dodržaní podmienok stanovených
dohodou.

9) Zamestnávateť nemóŽe zamestnanca, naktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok,
doČasne Prideliť na výkon práce k užívateťskému zamestnávateťovi. V opuen* prípadeje Povinný bez vyzvania wátiť úradu všetky finančné prostriedky ^poskytnuté 

na
zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskór do 30 kalendárnych dní oáo dňa dočasného
pridelenia.

10) Na vYŽiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovať výkon
fYzickej kontroly a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosř, a to priebežne po celú dobu
Platnosti tejto dohody aŽ do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhrady oprávnených
výdavkov.

11) UmoŽniť povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich
ÚČtovných výkuzov,bankových r4ýpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly
a auditu priebeŽne poČas twania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, ato ajdo piaticíl
rokov Po ukončení ich trvania. V prípade neumožnenia výkonu 

-kontroý 
a auditu

povinnosť wátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej uýške.

12\ VYtvoriť povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontrolu,
Primerané podmienky na riadne a včasné vy,konanie kontroly a poskytnúť im pri jej výkoné
Potrebnú súČinnosť a všetky vyžiadané informácie a lisiiny, týkajúce sa najmá
oprávrrenosti vynaložených nákladov.

13) OznaČiť Priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok
v zmYsle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), informujúci-i o ,pot"nnu"Óovaní
z Prostriedkov EuróPskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku
Po dobu trvania tejto dohody. Informovať sa u prijatého zamestn ancaanásledneii to overiť
na PrísluŠnom Úrade, Či má zamestnanec podpísanú Kartu účastníka projektu (najneskór v
deň nástupu do pracovného pomeru zamestnanca).

14) Uchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
PoskYtnutého Prispevku, najmenej po dobu troch rokov od ukončenia opóračného
Programu Tjudské zdroje. Uchovávať túto dohodu,wátane jejpríloh a dodatkov a všetkých
dokladov týkajúcich sa poskytnutého príspevku, najmenej po dobu 10 rokov od

Tento projekt sa realizuje vd'aka podpor", E
Operačného programu IJudské zdroje
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poskytnutia príspevku

15) Zamestnávateť, kíorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá zahospodárenie s

nimi a je povinný pri ich poiziuini zachovlvai hospodámosť, efektívnost' a účinnosť ich

použitia v zmysle § 19 ods. 3 zálkonač. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

16) Ak zamestnávateť vy,konáva viacero činností (napr. nazák|adeŽivnostenského listu), ktoré

zahííajil aj zakázané produkty v zmysle Zomamu p_r"odukíov podťa Prílohy 1 Zmluvy o

založení ES 1uť: https:l/W;W.mňť.sk/upl0ads/file§/wnTbMoDh,pd:í), m6že použiť

príspevok rru tt outu.ť §.i..1 einnosti, ktorá sa nevzťahuj e nazaká,Ú)ané produkty,

čHnok III
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavilntjez

1) Poskytovať zamestnávateťovi mesaěne príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto

najviac po dohodnutú dobu (podťa tabui'ky e. z; uo vý_ške 80 oÁ z celkovej ceny práce

"um"stnunca 
prijatého do piucovného pomeru podťa čl. il. bod 1, najviac vo výške 60

oÁ z celkovej-ceny práce vypočítanej i priemernej rrulv zamestnanca v hospodárstve

Slovenskej .ipuuíiťy "u 
piiy až trěti šivrťrok kálendárneho roka, ktorý predchádza

kalendárnemu roku, r, tto-*ru príspevok poskytuje v celkovej úhrnnej sume na všetky

podporované PM, najviac 6276,60€.

Max. celkoqý príspevok
na jednotlivé PM

(v €)
stl.3*stl,5, resp.stl.6

Spolu max. pdspevok na celkovti
cenu práce

2) poskytovať zamestnávateťovi príspevok podťa čl. III bo.d.l na jeho ÚČet mesaČne, najneskÓr
' 

do 3ó kalendárnych dní odo dňa piedložěnia kompletných dokladov podťa čl. II bod 5 tejto

dohody. Ak úrad zistí v predlolených dokladoch nenorrnalosti, alebo má oPodstatnené

pochyúnosti o pravosti aiebo správnosti predložených dokladov, lehota na vYPlatenie
'ťrnaŇného 

príspevku podťa preáchádzajúcej vety neplynie, a to aŽ do skoněenia kontrolY

pravosti a správnosti predbžlných dokňdon aleúo do odstránenia zistených nezrorrnalostÍ.

Ak zamestnávateť nepreukáže Ža sledovaný mesiac skutoěne vynaloŽené nákladY v lehote

stanovenej v čl. II. uoa s dohody, úrad príspevokza toto obdobie neposkytne.

3) Vrátiť zamestnávatel'ovi jeden originál dokladov predložených Podťa Článku II. bod 5

ociálneho fondu v rámci

Operačného programu l3udské zdroje
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dohodY do 60 kalendárnYch dní odo dňa ich predloženia, Za deňpredloženia dokladov sav tomto PríPade PovaŽuje deň, kedy sa predlože ná žiadosť o platbu stata tomptetnou resp.
deň odstránenia zistených nezrovnalosti v predložených dokladoch.

4) DoruČiť zamestnávatel'ovi materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania
po skytnutých príspevkov z pro striedkov Európ sklno so c iálneho fondu.

5) Úrad je Povinný Pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a ÚČinnosť ich pouŽitia vzmysle § 19 ods. 6 zákona ě.523/2004 Z, z.orozPoČtových.Pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

čHnok IV
Oprávnené náklady

l) Za oPrávnené výdavky sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateťovi
v súvislosti s touto dohodou najskór odo dňa účinnosti tejto dohody, boli skutočne
vYnaloŽené zamestnávatel'om a sú riadne odóvodnené apteukázané a boli uhradené zúčtu
zamestnávatefa uvedené,ho na prvej strane tejto dohody. V prípade platieb v hotovosti sú
nákladY oPrávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétne; ptatue v deň platby nie je
mínusoqý.

2) OPrávneným nákladom na účely tejto dohody je časť celkovej ceny práce zamestnanca/ov
Prijatého/tých do pracovného pomeru na podporované pracovné miesto/a z evidencie
uchádzaČov o zamestnanie v zmysle podmienok tejto dohody. V prípade íinancovania
PrísPevku zo zdrojov ESF, v rátmci národného projektu, oprávnenými nakna-i sú len tienákladY, ktoré zamestnávateť vynaložil na 

-vytvorónie 
pracovného miesta pre

zamestnanca/ov z.oPrávnenej ciel'ovej skupiny, ktorýlipred vstupom do národného projeitu
podpísaVi Kartu účastníka projektu.

3) OPrávnené nákladY musia byt'doložené účtovn;ýnni dokladmi, ktoré musia byt, rozpísané
podťa jednotlivých položiek. Musia byt' identifikovateťné.

4) Dohodnutá výŠka PrísPevku sa po celú dobu trvania závázku nebude meniť (nevalorizuje
sa).

ČHnot V
Osobitné podmienky

Zarnestnávatel', ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s
nimi a je povinný pri ich použivaní zachovávai hospodáinosť, ófektívnosť a úěinnosť ich
PouŽitia v zmYsle § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
sPrávY a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenineskoršícň p."dpi.orr.

Zamestnávateť berie,na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo šR a ESF.
Na.ÚČel PouŽitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ic}r vymáňanie sa vztahlqe
rcŽim uPravený v osobitných predpisoch, najmá § 68 zákona o službách zamestnanosti,
zákoně.357/2015Z. z. o íinančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplneni

1)

2)

Operačného programu liudské zdroje
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niektor"ých zákonov y zfianíneskorších predpisov, zákonč. 5,2312004 Z. z. o rozPoČtových

pravidúch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v z'ílení neskorších

predpisov, zákón ě. isatziirs Z, z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti Štátnej pomoci a

,ni"i.ar"ái pomoci a o zmenea doplnení niektorých zákonov v zneni neskorŠÍch PredPisov,

zamestnávateť súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou

systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,

Uzatvorením tejto dohody nev znkáprávnickej osobe nárok na uhradenie nákladu v PríPade,

že v rámci phónia podmienok dohody nepróukáže okrem oprávnenosti nákladu aj jeho

nevyhnutnosť, ho spodárnosť a efektívno sť.

Dňom vzniku pracovného miesta u zamestnávateťa na účely tejto dohodv je den vzniku

pracovrrého pomeru, t. j. deň, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako !e1 nástupu do

práce s uchďdzačom o Žamestnaniá na vytvorenom pracovírom mieste, na zákLade PÍsomne

uzatvorenej pracovnej zmluvy.

V prípade preobsadenia vytvoreného pracovného miesta móŽe toto pracormé miesto zostať

neóusaaene najviac po dobu 30 kalindárnych dní od jeho uvolhenia, ak sa s úradom

nedohodne inak.

6) Závažnéporušenie podmienok tejto dohodyje považované,zaporuŠenie finanČnej disciPlÍnY

podťa ,ákonu e. Šzltzoo4 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene

á doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

ČHnok VI
Skončenie dohody

1) Riadne skončenie tejto dohody nastane uplputím dohodnutej doby trvania dohodY

azároveh splnením Žáuárkou Óboctr účastníkov dohody, alebo uhradením maximálnej

dohodnutej sumypodťačl. m bod 1.

2) Mimoriadne skončenie tejto dohody móže nastať na základe vzájomnej písomnej dohodY

účastníkov dohody. oprávnene poŠkynuté a čerpané plnenia podťa tejto dohody do dňa

nadobudnutia účinnosti jej skonče nia zostávajú nedotknuté.

3) Mimoriadne skončenie tejto dohody móže nastať aj z dóvodu výpovede. KaŽdý ÚČastník

dohody je oprávnený píŠomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je jednomesaČná

a začnaplynttť od prvéíro dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruČe_ní výPovede.

V takom prípade urad poskyne príspevok \en za preukázané oprávnené nákladY, ktoré

zamestnávateťovi vznikli do začatia plynutia v/povednej doby,

4) Mimoriadne skončenie tejto dohody m6že nastať aj z ddvodu odstúpenia od dohodY. KaŽdý

z účastníkov dohody je oprávnený odstúpiť od dohody pri závaŽnom poruŠení Podmienok
dohody. pre platnosť- odstúpenia sa vyžaduje písomné omámenie o odstúpenÍ, doruěené

druhému účastníkovi dohodý. odstúpenie je účinné dňorn doručenia oznámenia o odstúpení

druhému účastníkovi dohodý. Odstúpením od dohody sa táto ruší od zaéiatku. Ak od dohodY

odstúpi zamestnávateť, je povinný vrátiť na účet úradu poslrytnuté finan9n9 ProstriedkY,
ktoďóh výšku vyčísli trráa, ao 30 od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od dohodY.

ópskeho sociálneho fondu v rámci- 
Operačného programu lJudské zdroje
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za závažné porušenie podmienok dohody sa považuje porušenie čl.
bod 2. odstúpenie od dohody sa nedótýká nárořu na náhradu
porušením.

II bodov 6,9 a čl. m
škody vzniknutej jej

účastníkov dohody, alebo spósobom
odstúpeniu od dohody podl'a článku VI

5) Forma skonČenia dohody nemá vplyv na vydanie prípadného bezdóvodného obohatenia
niektorého z účastníkov dohody podťa § 451 občianrtáno zákonníka.

čHnok VII
všeobecné a záverečné ustanovenia

1) ZrnenY v tejto dohode moŽno vykonať len písomným dodatkom podpísaným oboma
účastníkmi dohody, na základe písomného náwhu jednéj zo strándohody.'

2) Y každom písomnom styku uvádzať číslo dohody.

3) právne vzťahy výslovne neupravené dohodou sa riadia ustanoveniami občianskeho
zákowúka (zákon Č. 4011964 Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov)
a ostatnými vŠeobecne záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskel iepúurte,
{o aj Platnými Právnymi predpismi Európských spoločenstiev, ktoré majú vzťahk závázkom účastníko v doho dy.

4) Vo vŠetkých ustanoveniach dohody, z kton_ých vyplýva jej účastníkom povinnosť písomne
oznámiť, doruČiť, PoskYtnúť, predložiť, vrátiť či inai zabezpečiť oŮoznámenié arurre.;
zmluvnej stranY so skutoČnosťami a plneniami podl'a tejto dohody, ak toto nie je upraveně
inak, sa za sPlnenie povinnosti v dohodnutej lehote považuje áj posledný áeň- lehoty,
v ktorom bola zásielka podaná na poštovú prepravu, bóh osotne dóručená do podatelhe
Príjemcu a oznaěená prezenČnou pečiatkou, resp. kedy bola platba poukázaná na úhradu.Ak Posledný deň lehoty pripadne na deň prácovného pokoja, predžuje sa lehota na
nasledujúc i pracovný deň.

5) Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dósledku jeho rozporu s
PrávnYmi PredPismi,SR a ES, nespósobí to neplatnoď celej dohody. úeurái"i sa v takom
PríPade zavámjú bezodkladne, na základe vzájomnej dohoáy, nahradit, neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením formou dodátku k aotroae 1p1k, aby zostal
zacbovaný úěel a obsah sledovaný touto dohodou.

6) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmltv.

7) Účinnosť dohody skončí splnením závázkov
uvedeným v čl. VI bod 1 alebo 3, pokial'nedójde k
bod 4.

8)

9)

Zamestnávatel' súhlasí so zverejnením údajov vyp|ivajúcich z dohody v rozsahu i názov,
sídlo, počet vytvorených pracovných miest, výška finančného príspevku.

Táto dohodaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis má úrada druhý
rovnopis má zamestn ávateť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podporeffi
Operačrrého programu l3udské zdroje
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Písomná forma dohody je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými

prostriedkami je poaiisani, zaručeným elektronickým podpisom al9b9. zaručenou

elektronicko,, pečaiou. v tatomto prípade dohoda predstavuje elektronický originál a

rovnopis sa nevyhotovuje.

l0)Úěastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto ýohodu 
podpísať, že si ju riadne

a dósledne preěítali, 3Ói ofisatru porozumeli a súhlasia s ním, neuzatvorili ju v tiesni , ani za

iných, nápadne n"ýřroonyr"h podmienok a na znak súhlasu s dohodou ju podpisujú,

oPEfiAČNÝ PRo6RAM Kód ITMs 2014+: 3l203lAII7
LU§SKÉ ZDROJř

V prípade, ak sa dohodauzatvára elektronicky:

,,(dátun v elektronickorn podpise)"

Za zamestnávatel'a:
,,(podpísané elektrorricky podla zákorra č,2721201,6 Z, z,)"

Jrrraj Bobek
štatutárny zástupca zamestnávatel'a

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Zairaď:
,,(podpísané elektronicky podla zákona č.272120|6 Z, z,)"

JUDr. Lubomír Kubáň
riaditel'úra<lu

V prípade ak sa dohoda neuzaVára elektronicky:

dňa 2 3 ,03- 2022 
Ružomberok 2 2 -03- ?022

Ružomberok

Juraj tsqbeř,-;
štatutárny zástllpca zanrestnávatel'a

šociálneho fondu v rámci

Operačného programu lJudské zdroje
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