DOHODA

č. 38/2015/§ 54 -ŠnZ/HJ/ŠR
o poskytnutí

finančného

príspevku na podporu vytvorenia pracovného micsta pre
lloZ u vcrejn)'ch zamestnávatel'ov podl'a §54 ods. 1 písm. a) zákona č.
5/200~ Z. z. o služh;ich zamcstn;mosti a o zmcne a doplncní niektorýeh zákonov v zncní
ne.sknrších predpisov \' rí•mci núrodného projektu "Šanca na zamcstnanic"
prc subjekty ncvykonávajúce hospodársku činnost'
uzat\'orcná v súlade s§ 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

znev)r hodnen~·ch

( ďalej len "dohoda")
Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Sídlo:
Dlhý rad 17, 085 Ol Bardejov
V mene ktorého koná:
Ing. Pavol Šoth, riaditcl'
IČO:
30 794 536
DIČ:
2021777780
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Príj mový účet SR v tvare IBAN:
SK45 8180 0000 0070 0053 3212
Výdavkový účet ŠR v tvare IBAN:
SK92 8180 0000 0070 0053 3239
Výdavkový účet ŠR pre ELJ v tvare IBAN: SK48 8180 0000 0070 0053 3255
(ďalej len .. úrad")
a

zamestnávatel'
Právnická osoba
Žiadater/zamestnávater : Obec Andrcjová
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Milana Gerženiová
Sídlo žiadatera: Andrejo vá 39, 086 37 Šarišské Čieme
IČO: 00321 834
DIČ:2020622912

SK NJ\CE Rcv. 2 (kód/názov): 84.11 Všeobecná verejná správa
Banktwé spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu v t\·are IBAN:SK30 5600 0000 0036 3314 9001
(ďalej len .. zamcstnávatel'")
(spolu len .. účastníci dohody").

Prcambula
Úrad a zamestnávater sa dohodli na tomto znení dohody o poskytnutí finančného príspevku
(ďalej len .,dohoda''). na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ,.znevýhodnených UoZ) u verejných zamestnávatcl'ov
Dohoda sa uzatvára na základe zverejneného Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti o
poskytnutie finančného prisp evku na podporu vylvorenia pracovného miesta pre
znev_lí/wdnen_vch UoZ vo vymedz en_vch ohlasliach verejného zamestnávania podra § 54 ods. I
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rísm. a) zťlkona č . 5í200cl 7 . z. o službách zamestnannsti a o zmcne a dorlncni nicktor)ch
zúkoiHW v zm:ní ncskorsích prcdpisov ,. rámci národného projektu .. .<·uncuna ::wnestnuníe ".

Článok I
Lrčcl a prcdmct dohod~·
] .'

(f čelom dohody je úprava prúv a pO\Ínností účastníko\ dohody pri pl1Skytovaní
finančného príspevku na pndporu vytvorenia pracovného micsta pr~ / .llc\ ) h~Klncn) ch

L:oZ (ďalej len .. príspcvok" ) u , ·erejn)·ch zamcstná\ ·ateťov podťa ~ 54 od s. 1 písm. a)
zákona č . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmenc a doplncní nid:tor)Th
zákonov , . zncní neskorších predriso\· ,. rámci národného projektu ,.Sanca na
zamcstnanic". ktor)· sa poskytuje zo zdrojov štátncho rozpočtu Slovcnskej republiky
(ďalcj len .. štátny rozpočer·) v zmysle:
a) Oznámeni ač. 1/20 15 / ~ 54 - ŠZ v rámci národného projektu - .. Šat1Ca na zamcstnanie"
b) zákona č . 5/2004 Z. z. o službúch zamestnanosti a o zrnem~ a doplnení niektorých
zákonov v zncní ncskorších pn:dpisov (d'alej len .. zúkon o službách zamcstnanosti" ).

2' Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspcvku úradom. zamcstn:l,·atcl'ovi na
podporu vytvorcnia rracovného micsta pre znev)·hodncn)·ch Uo/ u verejn}'Ch
zamestnávakro,·. poJI'a ~ 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamcstnanosti v súladc s
platn) mi a účinn)· n1i \'Šcobccnc zf1viizn)mi prá\ nymi predpismi Slo,·cnskcj republik: .

Článok ll

Pn1va a povinnosti zamcstmívatcl'a
Zamcstnávatcl' sa

z~wazujc:

1) Vytvorit' pracovné micstn(a) pre zncv)·hodnen)•ch UoZ podťa ~ 8 ods. 1 zákona
o službách zamcstnanosti ,. cclko\·om počte 1 (ak sa s úmdomnedohodnc inak)
1.1 l : držať po dohu najmencj

I) mcsiacov pracovné micsto(a) v cclkovom počte I.
Splncnic podmicnky doby udržania, je zamcstm1vatcl' povinn~· prcuk~ízal' ml
nsohilnom tlačivc ( cvidcncia obsadzonmiu/prcohsadzo,·aniZI prauH"n)ch micst. ktorú je
po\ innou prík)l10u č . I) podl'a hodu 6 tohto článku, najncskor do 30 kalcndárnyl'h dní
po uplynutí 1) kalcndárnych mcsiacov od vytvorcnia pracovn~-ch micst.

2) Obsadit' pracuvné miesto(a) vytvnrcné podťa bodu I nujncskúr do 30 kalcndúrnyd1 dní

(, . prí padc. a k zamcstnc'tntc r ncobsadi praco\ né m icslo do 30 ka lcndúrn yc h dni. je
po,· inn~· puhadať úrad o pn.:dl/cnic tcjto khoty) od mH1Dhudnutia účinnosti tc_jto dnhod:
znc\ )·hodncn)·m/i U o/. uzat \ ' t 1rcním pra<.:o,·ného pomcru dohodnutd10 na
pracovn~·
úvUzok na dohu určitú, z toho I znev~· hodnen~·/ch l fo/na dohu 9 mcsiacov. a na druh
prác, ktoré súvisia s prcdmctom činnosti zamcstmhatcl'a, s ohl'adom na profcsijné a
kvalifikačné prcdpoklady zodpovcdajúcc konkrétncmu pracovnému micstu, v štruktúre

' '".1·,

podťa wbuťky:

2
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fUSR

l'roťcsia
Počet

pracom)rh
mic~t

stl.l

l

ISCO-

stl. 2

stl. 3

I

Kultúrno športový
rent

l'rcdpokladaný
dútum V7niku
prucuvnéhn
pomcru
(V)tvor.:nia PM)

Kód

b) f toto2ná
s profesiou uvedenou
v budúccj pracovnej
zmluve)
(OIUSI

os·

I91>2900

stl A
I

J

Ol OJ.20lo

Pr~dpoklad:tn:\

Pracovný
pomer bude
dohod nutý
lili d ob u

Doba
poskytovania
prfsptvku

(uvicsť počet

kalendámych

Predpokladaná
mc~al'ná cl'lkovli
cena précc
(v €)

mesia co v)
stl. 5

mesiacoch)
stl.6

stU

(v

9

546,54

9

rrcdpokladané
celkov~ ren11
prérc spolu

celkové cena
préce ua kaldom
je<lnotlivnm 1':\1
(v €)
stl. 6•stl. 7
stU!

4 918,86
4 918,86

(v €)
•p,,dru

3)

vyhlu~k~ S(r SR c. 516/2011 z 13 ~.b:.:mhra 2011. ktorou sa vydáva Statistická klas1ťikác1a Lamcstnani

PreJiožiť úradu za každého znevýhodneného UoZ prijatého na vytvorené pracovné
miesto(a) najneskór do 1O kalcndárnych dní od vzniku pracovného pomeru:

a) kópiu pracovncj zmluvy uzatvorenej v zmysle Zákonníka práce a platový dckrét,
resp. iný doklad ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťou pracovnej zml u vy,
b) zamestnávatel'om potvrdenú kópiu prihlášky na poistné na povinné verejné zdravotně
poistenie, sociálne poistenie, starobné dóchodkové sporenie,
c) evidenciu obsadzovania/preobsadzovania pracovných miest (príloha č. 1 ),
d) podra potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad .
4)

Dodrziavať

štruktúru vytvorcn)•ch pracovných micst v súlade s bodmi 1 a 2 tohto
zamestnancom prácu podťa pracovnej zmluvy a platit' im za
vykonanú prácu dohodnutú mzdu v súladc s prcdložcnou žiadosťou o poskytnutie
finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
v dohodnutom výplatnom termíne; zamcstm1vatcl' nic je oprávncný znížiť dohodnutú
mzdu do slwnčcnia trvania z~hrrizku. (ak sa s úradom nedohodne inak)
č lánku,

)

prideťovať

5) V)·tvorcné pracovné micsta
tohto čhínku.
6)

obsadzovať

len zncvýhodneným/i UoZ podl'a bodu 2

Vicsť osohitnú cvidcnciu obsadzovania a preobsadzovania pracovných miest vytvorených
na základe tejto dohody, vrátane dokladov, ktoré tú to evidenci u potvrdzujú (Príloha 1).

7) V súlade s článkom III tejto dohody predkladať úradu počas doby poskytovania
príspevku najneskór do poslcdného kalcndárncho dňa nasledujúceho kalendárneho
mestaca. v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadosť o úhradu platby
a zároveň 1 ori~inál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu
mzdy a úhradu prcddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného
na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dóchodkové sporenie za
zamestnancov, na zamcstnávanie ktorých sa poskytuje príspevok. Za ticto doklady sa
považuj ú najma: mzdový list alebo výplatná páska. vrátane dokladov o skutočnom
vyplatcní mzdových prostriedkov: doklady o platbách preddavku poistného na povinné
verejné zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dóchodkové sporenie - mcsačné
výkazy preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz
prcddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu
zamestná\'atefa. resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a v prípade platby
realizovanej v hotovosti aj tú časť pokladničncj knihy účtovnej jednotky za príslušný
mcsiac. ktorej sa záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.
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lili

Poslcdnú žiadost' o úhradu platby je zamestnávatcl' povinný predložiť úradu najnesk6r
do 31. 8. 2018. Po tomto termíne nebude zo strany úradu žiadosť o úhradu platby
akceptovaná (ak sa s úradom nedohodne inak).
8) V súlade s článkom III tejto dohody predložiť úradu za obdobie. na ktoré je uzatvorená
táto dohoda. v dvoch vyhotoveniaeh žiadost' o úhnadu platby jednorazového príspcvku
a zároveň jeden origimíl a jednu kópiu dokladov prcukazujúcich vynaložené náklady
súvisiace s V~'konom zamcstnávania najncsk6r do 60 kalcndárnych dní od vytvorcnia
pracovného miesta. Za tieto doklady sa považujú najma: faktúry a doklady o nákupe,
výpisy z bankového účtu zamestnávatel'a alebo potvrdenia banky o uskutočnení príslušnej
platby, v pripade platby v hotovosti aj tú čast' pokladničncj knihy účtovnej jednotky za
príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp. kde sa prcdmetný výdavok
nachádza.

9) Oznámit' úradu písomne každú zmcnu dohodnutých podmicnok najnesk6r do 30
kalcndárnych dní odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia každého
skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ýeh) praeovné miesto(a) sa
poskytuje príspevok na základe tejto dohody. Súčasne predložiť kópiu dokladu
o skončení pracovného pomeru. potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného poistenia,
sociálneho poistenia a starobného dóehodkového sporenia.

10) V prípade prcdčasného skončcnia praeovného pomeru zamestnanca{ov). na ktorého(ýcb}
pracovné miesto(a) sa poskytuje príspevok podťa tejto dohody .ic zamcstnávatcl' povinnj·
pn·obsadit' v lehote podl'a článku V bod 5 tejto dohody iným znevýhodneným UoZ,
s dodržaním podmienok podl'a bodu 2 tohto článku. Zároveň predložiť za každého nového
znevýhodneného UoZ prijatého na toto pracovné miesto doklady podl'a bodu 3 tohto
článku.

ll) Na vyžiadanie úradu prcukázať dodržiaYanic podmicnok tcjto dohody, umožniť výkon
fyzickcj kontroly a poskytovat' pri tejto kontrole súčinnost' a uschov~ivat' túto dohodu
(v rátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov, týkajúcich sa poskytnut)·ch tinančných
prostriedkov), a to priebežne po eelú dobu platnosti tejto dohody a to aj po ukončeni
platnosti tejto dohody do 31.12.2028.

12) Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce. soeiálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. úradu a d'alším
kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov,
bankových výpisov a ďal šíeh dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne
počas trvania závazkov vyplývajúeich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania až do
31.12.2028. V prípade. ak zamestnávatel' neumožní výkon kontroly a auditu vzniká
zamestnávatel'ovi povinnost' vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.
13) Vytvoriť povercným zamcstnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalšich
kontrolných a audítorskýeh orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na
riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú súčinnosť
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a všetky vyžiadané informácie a li stiny, týkajúce sa najma oprávnenosti vynaložených
nákladov.

14) Zamestnávateť je povinný dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej prac1
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

15) /.amestnávater je povinn)' v pracovncj zm l u ve uvicst', že znevýhodnený U oZ je prijatý
v zmysle národného projektu "ŠancH na zamcstnanic".

Článok lil
Práva a povinnosti úradu
Ú rad sa zavazuje:
I) Poskytnúf zamestnávaterovi príspcvok na vytvorené pracovné miesto(a), po splnení
podmienok tejto dohody, najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP) na
rok 2015. Príspevok sa poskytuje mcsačnc najmencj počas 3 a najviac poč a s 9
kalendárnych mcsiucov od obsadcnia vytvorcného pracovného micsta v súlade s čl.
V bod. 5. Mesačná výška príspevku je najviac vo výškc 95% celkovcj ceny práce
zamcstnanca. z toho najviac vo výške MCCP na rok 2015, t. j. maximálne 513,76 EUR
na jedno dohodnuté pracovné micsto. V prípade polovičného pracovného úvazku sa
príspevok na podporu vytvárania pracovného miesta pomerne krátí a mesačná výška
prispcvku na úhradu častí celkovej ceny práce počas celého trvania projektu zodpovedá
sumc maxim~llnc 256,88 EUR na jedno dohodnuté pracovně micsto naslcdovnc:

I
Počel

prarovnj-rh
miest

kód

ISCO-

os·

sll. I

'll. 2

I

!Jb/901~ 1

-

Doba trvania
pracovně ho
pomeru
(v mcsiacoch)

~ll.

Q

J

Doba
poskytovania
príspevku
(v
kalendárnych
mesiacoch)
~ll A

9

Cel kov ll
cena
práce
zamestnanca

mesačn:í

(vE:')
~tl.~

Ma,.,
95% CCP
zamestnanca

(v €)
s11.6

546.54

5 19.2 1

Spolumax.
prispc,ok nu
relkovú ren u

mesařná

výška
príspevku

(v €)
stl.7
513,76

Celkový
prispevok na
jednotlivé P ~I
(v €)
stl. 4• stl. 7
sll.8
4 623.84

4 623,8.t

prAcc
(v €)

2) Poskytnúť zamestnávatel'ovi jcdnorazov~· príspcvok na úhradu častí nevyhnutných
nákladov súvisiacich s v~· konom zamcstnávania ako napr. osobné ochranné pracovné
prostricdky. prawvn)· odeY. pracovné pomócky. pracovné náradie vo výške najviac S 'Yc,
z CCP na mk 2015 t.j. 56,65 EUR na jedno dohodnuté pracovné miesto.
3) V súlade s bodom I a 2 tohto článku poskytovat' zamestnávatel'ovi príspcvok na jeho
účet nu•sačnc.

najncskór do 30 kalcndárnych dní odo di1a predloženia kompletných
dokladov podra článku ll bod 7 a 8 tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predložených
dokladoch nezrovnalosti , alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti
predložených dokladov, lehota na vyplatenie tinančného príspevku podl'a predchádzajúcej
vety neplynie. a to až do 'skončenia kontroly pravosti a sp rávnosti
predložených
dokladov, alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov
tak. ako je to uvede né v článku II bod 7 a 8 tejto dohody, ale len v lehotc v ňom
5
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iílíl

stanovenej. V prípade, ak zamestnávater nepreukážc za sledovaný mesiac skutočne
vynaložené náklady v lchote stanovenej v článku II bod 7 a 8 tejto dohody, úrad
príspevok za toto obdobie neposkytne. V prípade dóvodného podozrenia, že konaním
zamestnávatel'a došlo k nedodržaniu podmienok tejto dohody. a z uvedeného dóvodu
prebieha u zamestnávatel'a kontrola alebo iné konanic. je úrad oprávnený pozastaviť
vyplácanie príspevku až do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania.

4 ) Vrátit' zamestnávatel'ovi originál dokladov predložených podl'a článku ll bod 7 a 8 tejto
dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. Za dcň predloženia dokladov
sa v tomto prípade považuje deň, keď sa predložená žiadosť o platbu stala kompletnou.
resp. deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.

5) Realizovat' úhrady

finančného

príspevku podl'a tejto dohody najdlhšie do 30. 9. 2018.

6) Pri používaní verejných prostriedkov zachovávat' hospodárnost", eťektívnosť a účinnosť
ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IV

Oprávnené náklady
1) Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi

v súvislosti s touto dohodou najskór v deň jej účinnosti a bolí
zamestnávatel'om a sú riadne odóvodnené a preukázané.

skutočne

V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladnc pri
platbe, v deň platby nebude mínusový.

vynaložené

konkrťtnl!j

2) Oprávnenými nákladmi na účely tejto dohody sú náklady na cclkovú cenu pnícc (CCP)
prijatého(ých) zamcstnanca(ov) do pracovného pomcru podl'a tejto dohody, najviac vo
v),ške 95 'Yo cclkovej ceny práce zamestnanca(ov), z toho m1jviac vo výške minimálnej
celkovej ceny práce na rok 2015, t. j. maximálne 513,76 EUR mesačnc po dobu
najmcncj počas 3 kalendárnych mesiacov, najviac počas 9 kalend~írnych mcsiacov, na
jedno dohodnuté pracovné micsto a jednorazov)' príspcvok na úhradu častí
nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania ako napr. osobné
ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, pracovné pomůcky, pracovné náradie vo
výške najviac 5% z CCP na rok 2015 t.j. 56,65 EUR na jedno dohodnuté pracovné
micsto.

3) Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný
pracovný čas, ak je pracovný pomer dohodnut)' na kratší pracovný čas, výška príspevku
na CCP zamestnanca sa pomerne kráti .
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Článok V

Osobitné podmienky
1) Zamestnávatel', ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s

nimi a je povinný pri ich používaní zachovávat' hospodárnost', efektívnosť a účinnosť ich
použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o Lmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

:n

Zmnestnávatel' bcric na vedomie. že príspevok je prostriedkom vyplateným zo štátneho
Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa
vzťahuje režim upraven)' v osobitn)1ch predpisoch. najma § 68 zákona o službách
zamcstnanosti. zákon č. 50:Y2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zákon č . 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 394/2012 z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Zamestnávater súčasne berie na vedomie. že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou
systému tinančného riadcnia štrukturálnych fondov.
rozpočtu.

3) Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávatel'ovi nárok na uhradenie nákladov
v prípade. ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnost' a efektívnosť.
4) V o vtizbe na článek ll bod 1 a 2 tejto dohody sa za dcň obsadenia pracovného miesta
u zamestnávatera na účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomcru, t. j.
deň. ktorý bol s uchádzačom o zamestnanie písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako
deň nástupu do práce na uvedenom pracovnom mieste.
5) V prípade uvol'ncnia pracovného miesta. na ktorého pracovné miesto sa poskytuje
príspevok. zamestn ávateť je povinn~' prcobsadiť pracovné miesto iným znevýhodneným
lloZ z oprávnenej ciel'ovej skupiny v lehote do 30 kalcnd~irnych dní od jeho uvol'ncnia
(ak sa s úradom nedohodne inak, max. však do 60 kalendárnych dní) . Počas doby
neobsadenia pracovného miesta sa príspcvok na neobsadené pracovné miesto neposkytuje.
Poskytovanie príspcvku na toto miesto sa predlžuje, ak doba neobsadenia pracovného
miesta trvá minimálnc eclv l{alcndárnv mcsiac. Dohodnutá doba udržania pracovného
micsta sa predlžuje o dobu, počas ktorej toto micsto nebolo obsadené.
/\k podporované uvoťnené pracovné miesto nebude preobsadené v lehote podl'a prvej
vety. nebude už toto miesto ďalej finančne podporované, ani v prípade jeho neskoršieho
obsadenia znevýhodneným UoZ.
6) V prípade. ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávatel'ovi
príspevok, je dočasnc vol'né po dobu viac ako 30 kalendárnych dní nepretržite (napr. z
důvodu dočasncj pracovncj neschopnosti, matcrskej alcbo rodičovskcj dovolenky),
zamestnávatel' móže na toto praco\'né miesto prijať nového znevýhodneného UoZ z
evidcncic UoZ úradu pri dodržaní podmienok stanovených dohodou.
V takom prípadc zamestnávatel' s novoprijatým zamestnancom uzatvorí pracovnú zmluvu
(pracomý pomcr) na dobu určitú počas zastupovania, pri dodržaní podmienok
stanovených dohodou v lehote do 30 kalendárnych dní odo d1\a dočas ného uvol'nenia
pracovného miesta.
7) Pracunu! miesto nemóže byť obsadené ani preobsadcné znevýhodneným UoZ, ktorého
posledným zamcstnávatcl'um 12 mcsiacov pred zaradením do evidencie U oZ bol
zamestnávater podra tejto dohody. s výnimkou znevýhodneného UoZ, ktorý
u zamestnávatel'a pracoval na základe príspevku v rámci aktívneho opatrenia na trhu práce
7
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pod\\1 zákom o službách zamestmmosti. Ak tak z prcvádzkov)•ch alebo in~-ch d1hodov
urobí, je povinn)· vrátit' úradu cel)· poskytnut)· príspcvok na toto micsto do J(l
kalcndárnych dní odo dňa zistcnia tcjto skutočnosti (ak sa s lln1dom ncdohodm'
i na k).
S) Vo vi1zh~ na článuk ll bod l. t.:jto doholh sa za vytvorcnie praCL)\ ' n~ho micsta
u zamestnÚ\ atda považuje zv~·šcnic počtu pracovnj·ch micst. ktur0 pn:dstavuje
v priemere za IJ kalcndárnych mcsiacov v porovnaní s rovnak~·m prcdchádzajúcim
obdobím. celko,·)· nárast počtu jeho zamcstmmcO\'. i\k nedošlo k zv~šcniu počtu
pn.1cm·n)·ch miest podra predchádzajúccj vety. zamestnávatel' je povinn)· prcukázať. ze
k tomuto

zv)·šcniu nedošlo v doslcdku zrušenia pracovn)·ch micst z d(h-odu
nadbytočnosti ( ~ 63 od s. I písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka prúce v znL'ní
neskorškh predpisov). Splnenic tcjto podmienky je zamcstmívatcl' povinn)· prcukázat'
údaj mí undcn~·mi v prílohc č. 2 ), ktorá je povinnou prílohou
tejto dohod~·,
najncskor do 30 kalcndárnyeh dní po uplynutí IJ mesiacov od vytvon~nia pracovnj·ch
micst.

9) /\k zamestnú,·atcr ,. pricbchu 9 kalcndárnych mcsiacov od ,·yt,·orcnia pracom~· ch
miest zrušil akékol'nk pracovné miesto prc nadbytočnosť potll'a ~ 63 ods. I písm. b f
zákona č. 31 1/200 I Z. z - Zákonníka práce v znení neskorších prcdpisLn ( prL"ukazUJC w
príluhou č. 2) je pm·inn~ vrátiť úradu poskytnut)· príspcvok za počet zrušcn~·ch PM, vo
v)·škc najnižšicho puskytnutrho príspcvku, a to najnL"skLn· do 30 kakndúrnych dni ud
;rušenia prm:oYného n1icsta 1. dt)\·odu nadbytočnosti.
10) A k Z~llnestnánltd nesplní podmienku dohodnutcj doby trvania pracm ného micsta. na
ktoré bol pL)skytnut)· príspcH•k, je poYinnj'· vrátit' úratlu pomernú čast' príspcvku
poskytnutú na toto pracovné micsto, za ncdodržanic dohodnutcj doby trvania
pracovného pomcru do 30 kalcndárnych dní od skončcnia pracovného pomuu (al\
sa s úradom nedohodne inak).

ll) Zamestná,·atcl' ncmože dočflsnc pridcliť zamcstnanca. z pracovného miesta. na k tore sa
mu ,. zmysle tcjto dohody poskytuje príspc\'ok. na v)·kon prúce k uzí,·atdskému
zamcstná\'atel'o\'i ,. zmysle ~ 58 Zákonníka prúcc. Ak tak z pre,·údzko,·)-ch akbu in)'ch
dóvodO\ urobí. je po,·inn)· bez vyznmia vnítiť úradu tinančné prostriedky. poskytnute
na zamestnúvanic tohto zamcstnanca. najneskór do 30 kalcndúrnych dní odo dťm
dočasného pridclenia.
12) Zá \'ai:né porušen tL" plKim icnok tcj to dohody je po\ ažovane za puruscmc !'manl: ncj
disciplín: podl'a zúkuna :-.R SR č. 523 '200-+ I. 1.. o rozpočto\)ch pra\·1dlúch \crcjnc.J
sprÚ\ y a o zmcnc a doplncni nit:ktor~·ch zákono\ ' zncní ncskorších prťdpiso\.
13) Z dovodu, aby nedošlo k duplicite tinanco,·ania ro,·nakých v~·davkov na toho istého l IoZ
\'tom istom čase finančn)· prísp~vok ncmožc hyť poskytnut)· užívatcl'ovi na úhradu t)'ch
n:íkladov. na ktoré mu bol už poskytnut)· príspevok z vcrcjn)-ch zdrojov. alebo zdrojov

Ešrr
1-+) Podozrenie z porušenia tinančncj disciplíny zo strany príjcmcu príspcvku je dC)\ odom prc
')·kun núslednej ťinančnej kontroly úwdu. A k sa preukáže porušenic linančncj discipliny
a príjcmca príspcvku neuhradí dl)JlÚ sumu do skončcnia kontroly. úrad postúpi prís\ušnú
spiso,·ú dokumcntáciu na správne kommie príslušncj Sprún:' finančncj kontruJ~
SIL1\'cnskcj republiky. ktorú je oprávnená ukladať a \ ymáhať od' od. pcnúk a pokutu ;.a
porušenie finančncj disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátncho rm.počtu ~1 príjcmca
príspcvku je \ zmysk ~ 31 1.ákona o rozpočto\')·ch pra\ idlách vcre_1ne_j sprá\ y pu\'inn)
\Tátiť príspe\'ok ,. stanovcn~.i y~·ške.

Článok Vl
Skončenie

dohody

I) Túto dohodu je možné skončit' na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto

dohody.
2)

Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je _jl:dnom~sačná a začína plynúť od prYého dii.a kalendárncho mesiaca nasledujúceho po
doručení v)vovcde. \'ypovcdaním dohody LO strany zamcstnávatel'a, mu vzniká
puYinnost' 'dtiť na účet úradu všctky poskytnuté finančné prostricdky do 30
kalcndúrnych dní udo dň~l podania výpovede na poštovú prepravu alebo osohného
podania na úradc.

z účastník o\' dohody je oprávnený odstúpit' od dohody v pripade jej závažného
porušenia. Pre platnost' odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámcnie o odstúpcní doručené
druhému účastníkovi tcjto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhému účastník ovi tejto dohody. Odstúpením od dohody je zamestnávatel'
povinnj'• vrátit' úradu poskytnuté linančné prostricdky do 30 kalcndárnych dní od
nadobudnutia účinnosti odstúpcnia na účet úradu.

3) Každ)·

4) Za závažné porušenic podmicnok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatcl'a

porušenie povinností ustanovených v č lánku II v bodoch 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 9, v článku
V bod 12 a na strane úradu porušenie povinností podl'a článku III v bode 3 a 4. Za závažné
porušenie podmicnok tejto dohody sa považuje aj porušenie zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení ne skorších prcdpisov.

5)

Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Článok Vll

Všeobecné a

závcrcčné

ustanovcnia

I) Zmeny v tcjto dohodc možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode

podpísan)·m oboma
tcjto dohody.
~)

účastníkmi

dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán

V každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné

uvádzať číslo

tejto dohody.

3) Právnc vzťahy výslovnc neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR. ktoré majú vzťah k závazkom účastníkov tejto dohody.

4) Zmluvné strany uzatvárajú tým to dohodu podl'a § 269 ods. 2 č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. v zmysle ktorej sa ich závazkovo - právne vzťahy spravujú a budú spravovat'
ustanm·cniami Obchodného zákonníka.
5) Pr~chod a prevod práv

<l

povinností

účastníkov

tcjto dohody na trctic osoby nic je

možn~· .
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...
6) Zamestnávatel' súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názm·.

sídlo,

počet

vytvorených pracovných miest, výška

tinančného

príspevku.

7) Ak sa niektoré ustanovenic tejto dohody stane neplatným v dosledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR, nespósobí to neplatnosť celej dohody. Účastníci sa v takom
prípade zavazujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit' neplatné ustanovenic
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.

8) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

účastníkmi

dohody a

účinnosť

9) Účinnost' dohody skončí splnením závazkov účastníkov dohody, alebo spósobom
uvedeným v článku VI v bodoch 1. a 2. tejto dohody, pokiar nedojde k odstúpeniu od
dohody podl'a článku VI bodu 3. tejto dohody.
lO)
Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktor)rch úrad dostane dva rovnopisy
a zamestnávatel' dostane jeden rovnopis.

Účastníci dohody vyhlasujú, že sú opráYnení túto dohodu podpísať, že si ju riadnc
a dósledne prečítali a súhlasia s jej obsahom. neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju y)astnoručnc podpisujú.

V Bardejove,

dňa

V Bardejove,
Za úrad:

Za zamestnávatel'a:

{1~
~t~ .:51~C>~ ~

~

· ť.~ i

..........................................!' ''''

č.
č.

1 fi 17 7015

~

\

Mgr. Milana Gerženiová, starostka
Obce Andrejová

Príloha
Príloha

dňa

0000\. 0000000y ~~
oooo oooo o~OOO ............. .. .
.-ing. avo

th

riaditer U SVaR Bardejov

1: Evidencia obsadzovania I preobsadzovania pracovných miest
2: Preukazovanie nárastu/úbytku pracovných miest
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