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o poskytnutí príspevku na podporu regionáJnej a miestnej zamestnanosti pod a § SOi zákona .
512004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

alej len "dohoda")
uzatvorená pod a ustanovenia § 50i zákona . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len "zákon o službách
zamestnanosti")
medzi ú astníkmi dohody:
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sídlo: Námestie slobody . 9, 034 Ol Ružomberok
zastúpeným riadite kou: Ing. Eva Be ková
O: 37905465
DI :2021763689
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava .
tu:
alej len "úrad")

a

Zamestnávate om
Právnickou osobou: Obec Martin ek
Sídlo: Martin ek 83; 034 95 Likavka
V. zastÚpení štatutárnym zástupcom : Mariánv Lauko
ICO : 003158630
DIC: 2020589703
SK NA CE Rev2 : 84.11/ Všeobecná verejná správa
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
.
tu
(d'alej len "zamestnávatel''')
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lánok l.
Predmet dohody
1) Predmetom dohody je úprava práv a povinností ú astníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti pod a § SOi zákona o službách zamestnanosti ( alej len
"príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpo tu Slovenskej republiky ( alej len "ŠR") a
Európskeho sociálneho fondu ( alej len,,,ESF") v zmysle:
Opera ného programu Zamestnanos a sociálna inklúzia
Národného projektu NP 1-21C Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
2) Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo ŠR a príspevku ESF. Vzájomný
pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 15 % : 85 %.

lánok II.
Práva a povinnosti zamestnávate a
Zamestnávate sa zaväzuje:
1) Prija dvoch znevýhodneJ?-ých uchádza ov o zamestnanie pod a §8 ods. 1 písm. a) až e), h), i) alebo k)
zákona o službách zamestnanosti ( alej len "znevýhodnený uchádza o zamestnanie") do pracovného
pomeru na ur itú dobu najmenej na devä mesiacov v rozsahu najmenej polovice ustanoveného
týždenného pracovného asu v uvedenej štruktúre:

Profesia
Po et
l;oZ

2

Stupe
Kód KZAM

Nekvalifikovaný
zamestnanec pri
isten í mesta
a v príbuzných
odboroch, i.n.

9]6905

vzdelan
ia

02

Miesto výkonu
p!"áce

Obec
Martin ek

Predpokladan
á
doba trvania
pracovného
pomeru od/do

01.05.20] l
31.01.20]2

Týždenn
Ý prac.
as

Celková cena práce
(mesa ne) /] UoZ
Veur

Celková cena
práce (mesa ne)
spolu
v eur

- 40 hod

427,77 eur

855,54 eur

2) Predloži úradu za každého znevýhodneného uchádza a o zamestnanie prijatého do pracovného pomeru
najneskôr do 10 kalendárnych dní od uzatvorenia pracovného pomeru originál a kópiu:
al pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu ur itú v zmysle ZákOlmíka práce a platového dekrétu, resp.
iného dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nie je sú as ou pracovnej zmluvy,
bl prihlášky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie,
cl právoplatného rozhodnutia príslušného úradu o zaradení znevýhodneného uchádza a o zamestnanie do
evidencie uchádza ov o zamestnanie, potvrdenie príslušného úradu o dobe evidencie znevýhodneného
uchádza a o zamestnanie a jeho vyradení z evidencie v súvislosti s
. prijatím do pracovného pomeru,
dl pod a potreby i alšie doklady, ktoré ur í úrad.
3)
Prija znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie do pracovného pomeru na ur itú dobu bez
dohodnutia skúšobnej doby.
4) Dodržiava uvedenú štruktúru znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie prijatých do pracovného
pomeru v súlade so znením l. II. bod 1 tejto dohody, pride ova mu prácu pod a pracovnej zmluvy a
plati mu za vykonanú prácu dohodnutú mzdu Iplatl v stanovenom výplatnom termíne.
2
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5) Predklada úradu najneskôr do posledného d a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skon ení
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach Žiados o úhradu platby a
zárove 1 originál a 2 kópie dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy za
zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody, úhradu poistného na
zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Za tieto doklady sa považujú: mzdový
list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o skuto nom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o
platbách preddavku p0istného na zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie mesa né výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesa ný výkaz preddavku vrátane
poistného a príspevkov do Sociálnej pois ovne a výpisy z ú tu zamestnávate a, resp. potvrdenie banky o
uskuto není platby.
Žiadost' o platbu za mesiac november 2011 predložit' úradu najneskôr do 09.12.2011. Po tomto
termíne nebude zo strany úradu žiados o platbu akceptovaná z dôvodu skon enia ú innosti
ustanovenia § SOi.
6) Oznámi písomne úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní každú zmenu dohodnutých podmienok
odo d a kedy skuto nos nastala, vrátane oznámenia každého skon enia pracovného pomeru
zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody. Sú asne predloži kópiu
dokladu o skon ení pracovného pomeru, potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného poistenia, sociálneho
poistenia· a starobného dôchodkového sporenia.
7)
7.1.) Zamestnávate nie je povinný vráti poskytnutý príspevok pod a l. III bod 1. dohody, ak bol
pracovný pomer s prijatým znevýhodneným uchádza om o zamestnanie skon ený pred uplynutím
dohodnutej doby z dôvodu:
- úmrtia zamestnanca,
- odchodu do dôchodku,
- výpovede danej zamestnancom pod a § 67 Zákonníka práce za podmienok stanovených § 62
Zákonníka práce (výpovednä doba),
- dohody o skon ení pracovného pomeru pod a § 60 Zákonníka práce v prípade, ak zamestnávate
hodnoverne preukáŽe, že sa pracovný pomer skon il z dôvodu nástupu tohto zamestnanca do iného
zamestnania,
- okamžitého skon enia pracovného pomeru pod a § 68 Zákonníka práce.

7.2.) V prípade akýchkol'vek iných dôvodov skon enia pracovného pomeru pred uplynutím
dohodnutej doby je zamestnávatel' povinný bez vyzvania vráti úradu všetky dovtedy poskytnuté
finan né prostriedky na zamestnávanie tohto zamestnanca najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
a skon enia pracovného pomeru.
8) V prípade, ak zamestnávate do asne pridelí na výkon práce k užívatel'skému zamestnavatel'ovi v
zmysle ust. § 58 Zákonníka práce zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu v zmysle dohody
poskytuje príspevok, je povinný bez vyznania vráti úradu všetky finan né prostriedky poskytnuté
na zamestnávanie tohto zamestnanca najneskôr do 30 kalendárnych dní odo d a do asného
pridelenia.
9) Zamestnávate je povinný na vyžiadanie úradu preukáza dodržiavanie podmienok tejto dohody,
umož ova výkon fyzickej kontroly a poskytova pri tejto kontrole sú innos ako aj vyžiadané informácie
a doklady týkajúce sa poskytnutého príspevku a to priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody až do
doby 5 rokov odo d a poslednej úhrady oprávnených nákladov.
10) Umožni povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a alším kontrolným orgánom nahliadnu
..,
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do svojich ú tovných záznamov, bankových výpisov a alších dokladov a umožni vykonanie kontroly a
auditu priebežne po as trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to až do 5 rokov po ukon ení ich
trvania. V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká zamestnávate ovi povinnos vráti
poskytnuté finan né prostriedky v plnej výške.
11) V ytvori povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a d'alších kontrolných orgánov, vykonávajúcim
kontrolu, primerané podmienky na riadne a v asné vykonanie kontroly a poskytnú im pri vykonávaní
kontroly potrebnú sú inno~ a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti
vynaložených nákladov.
12)
Uchováva túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého príspevku najmenej 10 rokov od poslednej platby.
13)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za
hospodárenie s nimi a je povinná pri ich používaní zachováva hospodárnos , efektívnos a ú innos ich
použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Ozna priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle
tejto dohody (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu. Uvedené ozn~ enie ponecha na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.
15) Pri závažnom porušení podmienok tejto dohody, bez vyzvania do 30 kalendárnych dní od tohto
porušenia vráti na príslušný ú et úradu príspevok, resp. jeho pomernú as , zodpovedajúcu rozsahu
porušenia.·

lánok III.
Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zaväzuje
1) Poskytova mesa ne finan ný príspevok zamestnávate ovi na dvoch znevýhodnených uchádza ov o
zamestnanie prijatých do pracovného pomeru v zmysle l. II. ods. 1 dohody najviac po dobu 7 po sebe
nasledujúcich mesiacov vo výške:
90% z celkovej ceny práce zamestnanca po as prvých 3 mesiacov, najviac vo výške 90% z celkovej
ceny práce vypo ítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej
fyzickej osobe, platnej k prvému d u kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje,
80% z celkovej ceny práce zamestnanca po as alších 3 mesiacov, najviac vo výške 80% z celkovej
ceny práce vypo ítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej
fyzickej osobe platnej k prvému d u kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje,
70% z celkovej ceny práce zamestnanca po as ostatného 1 mesiaca, najviac vo výške 70% z celkovej
ceny práce vypo ítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej
fyzickej osobe platnej k prvému d u kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
2) Poskytova zamestnávate ovi príspevok na jeho ú et mesa ne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
a predloženia kompletných dokladov pod a lánku II. bod 5 dohody. V prípade ak úrad zistí v
predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti
predložených dokladov lehota na vyplatenie finan ného príspevku pod a
4
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predchádzajúcej vety neplynie, a to až do skon enia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí.
Realizova úhrady finan ného príspevku pod a tejto dohody najdlhšie do 31.12.2011.
3) Vráti zamestnávate ovi jeden originál dokladov predložených pod a lánku II. bod 5 dohody do 60
kalendárnych dní odo d a ich predloženia. Za de predloženia dokladov sa v tomto prípade považuje de ,
kedy sa predložená žiados o platbu stala kompletnou resp. de odstránenia zistených nezrovnalostí v
predložených dokladoch.
4) V prípade, ak úrad zistí, že zamestnávate porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ukon í vyplácanie
príspevku odo d a prerokovania protokolu o výsledku kontroly v súlade s § 2 ods. 4 zákona . 231/1999
Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
5)
V prípade neplnenia povinností zo strany zamestnávate a je úrad oprávnený pozastavi
vyplácanie príspevku a to až do doby splnenia povinnosti.
6) V prípade dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávate a došlo k nedodržaniu podmienok tejto
dohody a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávate a kontrola alebo iné konanie, je úrad oprávnený
pozastavi vyplácanie príspevku a to až do ukon enia výkonu kontroly alebo ukon enia iného konania.
7)
V prípade závažného pprušenia podmienok dohody zo strany zamestnávate a úrad ukon í
vyplácanie príspevku odo d a závažného porušenia.
8)
Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachováva
hospodárnos , efektívnos a ú innos ich použitia.
9)
Doru zamestnávate ovi materiály zabezpe ujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých
príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

lánok IV.
Oprávnené výdavky
1) Za oprávnené výdavky môžu byt' považované len tie výdavky, ktoré vznikli zamestnávate ovi v
súvislosti s touto dohodou najskôr v de nadobudnutia ú innosti tejto dohody, boli skuto ne vynaložené
zamestnávate om a sú riadne odôvodnené a preukázané.
2) Oprávnenými výdavkami na ú ely tejto dohody je sú et mzdy a úhrady preddavku na poistné na
zdravotné,. poistného na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávate om za
znevýhodneného uchádza a o zamestnanie prijatého do pracovného pomeru v zmysle podmienok tejto
dohody.
3) Oprávnené výdavky musia byt' preukázané ú tovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované v
tovníctve príjemcu pomoci v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a musia by
rozpísané pod a jednotlivých položiek.
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lánok V.
Osobitné podmienky

1) Zamestnávate berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR a ESF. Na ú el
použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vz ahuje režim upravený v
osobitných predpisoch (§ 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon . 50212001 Z.z. o finan nej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon . 523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov).
Zamestnávate sú asne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva sú as ou systému finan ného
riadenia štrukturálnych fondov.
2) Zamestnávate , ktorému sa poskytujú verejné prostriedky je povinný pri ich používaní zachováva
hospodárnos , efektívnos a ú innos ich použitia v súlade so zákonom . 523/ 2004 Z.z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
3) Podpísaním dohody nevzniká zamestnávate ovi automatický nárok na uhradenie výdavku, ak
nepreukáže oprávnenos výdavku v zmysle usmernenia RO . N3/2007(www.esf.gov.sk) k oprávnenosti
výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 v zmysle neskorších aktualizácií.
4) Podpísaním dohody o pos~ytnutí príspevku nevzniká zamestnávate ovi nárok na uhradenie výdavku v
prípade že:
a) v rámci plnenia podmienok nepreukáže plnenie podmienok dohody, ako aj nepreukáže okrem
oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnutnos , hospodárnos , efektívnos a ú elnos .
b) v rámci kontroly plnenia podmienok zo strany kontrolných orgánov nepreukáže plnenie podmienok
dohody.
5) Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie povinností ustanovených v l. II.
v bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 7.2, 8, 9, 10, II a l. III. v bodoch 1,2. Závažné porušenie podmienok tejto dohody
zo strany zamestnávate a- príjemcu pomoci sa považuje za porušenie finan nej disciplíny pod a § 31
zákona . 523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia porušenia finan nej disciplíny zo strany
príjemcu pomoci, úrad oznámi porušenie finan nej disciplíny príslušnej Správe finan nej kontroly, ktorá je
oprávnená uklada a vymáha odvod, penále a pokutu za porušenie finan nej disciplíny.
6) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v zmysle § 24 zákona . 23 111 999Z.z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov oprávnené kontrolova poskytnutie pomoci u poskytovate a pomoci (úrad).
ako aj upríjemcu pomoci (zamestnávate ). Za ú elom overenia si relevantných skuto ností je
zamestnávate povimlý umožni Ministerstvu financií Slovenskej republiky toto overenie. Pod a:
ustanovenia § 31 odsek 9 zákona . 523/ 2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky oprávnené v prípade potreby
uloži a aj vymáha odvod, penále a pokutu.
7) Všetky doklady, oznámenia, správy, výzvy a iné písomnosti ur ené druhému ú astníkovi dohody( alej
len "písomnosti" musia byt' doru ené:
a)
b)

v písomnej forme prostredníctvom pošty doporu ene s doru enkou, za de doru enia sa považuje
dátum prevzatia zásielky oprávnenou osobou,
osobne druhému ú astníkovi dohody, za de doru enia sa považuje dátum prevzatia zásielky
oprávnenou osobou.

8) Na ú ely doru ovania písomností prostredníctvom pošty, sa ú astníci dohody dohodli, že pokia
astník dohody, ktorému je písomnos adresovaná, túto neprevezme, alebo sa takáto zásielka vráti
6
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S vyzna

ením adresát nezastihnutý, za dátum riadneho doru enia písomnosti, je považovaný dátum
uvedený na obálke ako de í uloženia predmetnej zásielky na pošte.

9) Na ú ely osobného doru ovania písomností, sa ú astníci dohody dohodli, že pokia ú astník dohody,
ktorému je písomnos adresovaná, túto neprevezme, za dátum riadneho doru enia písomnosti, je
považovaný de , odmietnutia prevzatia.

lánok VI.
Skon enie dohody
1) Túto dohoduje možné skon

na základe vzájomnej písomnej dohody ú astníkov tejto dohody.

2) Ú astníci dohody sa dojednávajú, že oprávnene poskytnuté a erpané plnenia pod a tejto dohody
poskytnuté zamestnávate ovi do d a ú innosti ukon enia tejto dohody zostávajú nedotknuté.
3) Každý ú astník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypoveda . Výpovedná doba je
jednomesa ná a za ína plynú od prvého d a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doru ení výpovede.
Vypovedaním dohody je zamestnávate povinný vráti úradu finan né prostriedky do 30 dní na ú et úradu.
4) Každý z ú astníkov dohody je oprávnený odstúpi od tejto dohody v prípade jej závažného porušenia.
Pre platnos odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení od dohody doru ené druhému
astníkovi tejto dohody. Odstúpenie je ú inné d om doru enia oznámenia o odstúpení druhému
astníkovi tejto dohody. Odstúpením od dohody je zamestnávate povinný vráti úradu poskytnuté
finan né prostriedky do 30 dní na ú et úradu.
5) Pre ú ely skon enia dohody pod a l. VI. bodu 3 a 4 sa ú astníci dohody dohodli používa doporu ené
zásielky s doru enkou. Pokia ú astník dohody, ktorému je adresované oznámenie o vypovedaní, alebo
oznámenie 'o odstúpení od dohody, zásielku neprevezme alebo sa takáto zásielka vráti s vyzna ením
adresát nezastihnutý, ú astníci dohody sa pre tento prípad dohodli, že za dátum riadneho doru enia
oznámenia o vypovedaní, alebo odstúpení od dohody, je považovaný dátum uvedený na obálke ako de í
uloženia predmetnej zásielky na pošte.
6) Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

lánok VII.
Všeobecné a závere né ustanovenia
1) Zmeny v tejto dohode možno vykona len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma,
astníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán tejto dohody.
2) V každom písomnom styku uvádza

íslo tejto dohody.

3) Právne vz ahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vz ah k záväzkom ú astníkov
dohody.
4) Táto dohoda nadobúda ú innos d om 01.05.2011 v súlade s § 47a Ob ianskeho zákonníka.
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5) Táto dohoda je povinne zverej ovaná pod a § Sa zákona . 211/2000 Z.z. o

slolfodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Ú innos dohody skon í splnením záväzkov ú astníkov dohody, alebo spôsobom
uvedeným v l. VI. bode 1 a 3, pokia nedôjde k odstúpeniu od dohody pod a lánku VI. bod 4.
7) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží dva rovnopIsy a zamestnávate
obdrží jeden rovnopis.
8) Ú astníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísa , že si ju riadne a dôsledne pre ítali
a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvláš nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
sjej obsahomju vlastnoru ne podpisujú.
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Za správnos : Bc. Renáta Grilusová
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