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č.6l§5Oj/NS2016
o

poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a
§ 50j zákona č. 5/200 4 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len,.dohoda")
uzatvorená podl'a ustanovenia § 50j zákona č, 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov
(d'alej len ".zákon o službách zamestnanosti")

medzi účastníkmidohodv:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Sídlo:
mene ktorého koná:
tčo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V

(d'alej len ooúrad")

Námestie M.R.Steíánika 9, 945 01Komárno
Ing. Mária Poláčková
3ď794536
20217]7780
Štátna pokladnica
SK708l80000007000530919

a

zamestnávatel'om

obec Marcelová

Sídlo:
starostom:
ICO:
DIČ:

Námestie slobody 1199,946 32 Marcelová
Ervin Varga
00306550
2021046687
SK NACE Rev2 (kód/text) prevaž.čin.84l 10 i verejná správa
SK NACE Rev2 (kód/text) podpor,čin 841 10 l verejná správa
VUB a,s.
Bankové spojenie:
SK83 0200 0000 000022729142
C. účtu:
Zastúpená

(d'alej len,,zamestnávatel"')

článok t.

Predmet dohody

l.

Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkovdohody pri poskytnutí
príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a § 50j zákona
o službách zamestnanosti (ďalej len ..príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (d'alej len..ŠR"; v zmysle:
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a oZmene adoplnerii niek:"rrch

Zákona č.512004 Z. z. oslužbách zamestnanosti
(ďalej len ..zákon o sluŽbách Z&illťStil1-Illt\>ti..l.
zákonov v znení neskorŠíchp,.api,ou
zamesttral l]tt'I'''ll i t-t''t
predmetonr dohody je poskytovanie finančnéhoprísPevku Úradom
'
50j zákona tl :luži,;ich
podporu uy,lrařniu p,u,oun;i,h miest podlá §'záváznýmt prár'nl nT i prr'dpisnli
všeobecne
zamestnanosti v súlade s platnými a teinn;;mi
spoločenstva,
Slovenskej republiky a právnymi aktmi E,urópskeho

_
2.

Článok II.

Práva a povinnosti zamestnávatel'a
Zamestnávatel' sa zavázujez

1.

podl,a § 8 ods, 1 písm, b) alebo d)
Prijat" 3 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
uchádzač o zamestnanie",)
zákona o službách zamestnanosti (ďalej len ,"znevýhodnený,
najmenej tri mesiace alebo
vedeného v evidencii uchádzačov ó zamestnanie
podl'a § 8 ods 1 písm, c), do pracovného
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
je doňodnutý najmenej v rozsahu polovice
pomeru na určitútlobu, uk pru.oufi ó;;
v nizlie uvedenej tabufke podfa

ustanoveného týždennéhopracovného času
charakteristiky pracovných miest

:

Pracovny,

Profesia
l'tlr.

(rnusi b!l'ttltožná

č. Pl\l

s protčsiotl uvcdcntlu

v budúcci pracovncj
ztrrl uve

Dátum

Kód

lsco

_

prac.
pomcru

08"

určitú

(

uv resl'

počet
kalendárn_vc
h mesiacov)

)

stl. l

stl,2

st1.3

l

Pomocný
pracovník

9629999

2

Potnocný
pracovník

9629999

J

Ponrocný
pracovník

9629999

2.

vzniku

ponler bude
dohodnutj
na dobu

Doba
posky,tovania

príspevku
(uvicst'počet

Predpokladaná
mesačná

celková cena
práce

kalcndárny ch
nres iacoch )

(v €)

Predpokladaná
celková cena
práce na
každom
jednotlivom PM
(v €)

st|.6*stl,7

st1.5

st1.6

st1.7

st1.lJ

l. l0.20l6

9

9

5l3,55

462|,95

l

.l0.20l6

9

9

5

l3.55

462|.95

l

.

l0.20l6

9

9

5

l3,55

462]'.95

pracovné
predložit. úradu za každéhouchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené
pracovného pomeru:
miesto najneskór do l0 kalendárnych dní od uzatvorenia
Zákonníka práce a platového dekrétu,
a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmyslealebo
plat nie je súčast,oupracovnej
resp. iného doltadu ak dohodnitá

zmluvy,

^rda

b)zamestnávatel.ompotvrdenúkópiuprihláŠkynazdravotnépoistenie,sociálne

c)
3.

poistenie, starobné dóchodkové sporenie,
podl'a potreby i d'alšie doklady, ktoré určíúrad,

v,súlade so znením čl, IL bod l) tejto
Doclržiavat,štruktúruvytvorených pracovných miest
prácu podl,a pracovnej zmluvy a platiť ím za
dtlhocly, pricle1,ovat, prijatým ,u.n"rinun.om
termíne,
uykunanŮ prácu dohodnutú mzdu lplaíl vo výplatnom
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1. Vytvorené pracovné miesta obsadzovat' uchádzačmi o zamestnanie v súlade s Čl.II. bod l.
5. Viest' evidenciu obsadzovania. poprípade aj preobsadzovania vytvorených pracovnýclr
miest. vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

6.

predkladat' úradu v súlade s § 10. ods. l zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení
neskorších predpisov najneskór do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach Žiadost'
o úhradu platby a zároveň l originál a l kópiu dokladov preukazujúcich vynaloŽené
náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie,
poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné d6chodkové sporenie za
zamestnancov. na zamestnávanie ktorých sa poskytuje príspevok.
ZaIieto doklady sa považujúnajmá: mzdový list alebo výplatná páska. vrátane dokladov o
skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na
zdravotné. sociálne poistenie a na starobné dóchodkové sporenie - mesačnévýkazy
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane
poistného a príspevkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy z účtuzamestnávatel'a, resP.
potvrdenie banky o uskutočnení platby.

7. oznámit' písomne úradu najneskdr do 30 kalendárnych dní kaŽdú Zmenu
clohodnu§ch podmienok odo dňa kedy skutočnost' nastala. vrátane oznámenia

každéhoskončenia pracovného pomeru zamestnancov. na ktorých sa mu poskYtuje
príspevok v zmysle tejto dohody. Súčasnepredložit' kópiu dokladu o skončení
pracovného pomeru. zamestnávatefom potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotnéhcl
poistenia, sociálneho poistenia a starobného dóchodkového sporenia.

zamestnanca, na ktorého sa
zamestnávatel'ovi poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody zamestnávatel' móŽe (nie je
povinný) preobsadit' uvol'nené pracovné miesto v lehote podl'a čl. V. bod 4 novým
inevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie Úradir
sdodržaním podmienok podl'a čl. II. bod 1, ak sa súradom nedohodne inak. Zároveň
predložit' zakaždého nového znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na toto
pracovné miesto doklady podl'a čl. II. bod 2,

8. V prípade predčasnéhoskončenia pracovného pomeru

9. V prípade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje

zamestnávatel'ovi
príspevok, je dočasne vofné po dobu viac ako 30 kalendárnych dní nepretržite (naPr. z
dóvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky), zamestnávatel' mÓže na toto pracovné
miesto prijat' nového znevýhodneného IJoZ z evidencie UoZ úradu pri dodrŽaní

podmienok stanovených dohodou.

10.

V prípade. ak zamestnávatel' dočasne pridelí na výkon práce k uŽÍvatel'skému

zamestnávateloovi v zmysle ustanovenia § 58 Zákonnika práce zamestnanca. na ktorého
zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok. je povinný bez
vyzvania vrátit' úradu všetky finančnéprostriedky poskytnuté na zamestnávanie
tohto zamestnanca najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa doČasného Pridelenia.

l. Na vyžiadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody. umoŽňovat' výkon
fyzickej kontroly a póskytovat' pri tejto kontrole súčinnost'. a to priebežne po celú dobu
ptutnorii tejto áoho dy až do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhrady oprávnených
výdavkov.
l2.IJmožnit, povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnut' do svojich
účtovnýchvýkazóv. bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnit' vykonanie
kontroiy a auditu priebežne počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody. a to aj
do piaiich rokov po ukončeníich trvania. V prípade neumožnenia výkonu kontrolY
a auditu povinnost"vrátit'poskytnuté f-inančné prostriedky v plnej výške.

1
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auditu vykonávajúcim kontrolu,
l3.vytvorit, povereným kontrolným orgánom aorgánom kontroly a poskytnút, im pri jej
primerané poamiénty na riaáne u řeurne vykonanie
infbrmácie a listiny, týkajúce sa najmá
výkone potrebnú súčinnosťa všetky ;yztadiné
oprávnenosti vynaložených nákladov,

jej príloh a dodatkov. a všetkých dokladov týkajúcich sa
l4. uchovávat, túto dohoclu vrátane
od ukončenia operačnéhoprogramu
poskytnutého príspevku najmen"j d" troch rokov
príspevku zo štátneho rozpočtu je
Ludské zdroje. V prípade financovania poskytnutého
10 rókov od poskytnutia prispevku,
potrebné uchovávai' uvedené dokumenty najmenej
prostriedky, zodpovedá za.hospodárenie s
l5.Zamestnávatel", ktorému sa poskyujú verejné
efektívnost, a účinnost,ich
nimi a je povinný pri ich používanízachouáuaf hospodárnost"
z. o rozpočtových pravidlách verejnej
použitia u ,*yrÉ§ r q oar. 3 zákona č. 523l2OO4 Z.
v znení neskorších predpisov,
správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov
činností(napr. na základe živnostenského listu),
16. Ak zamestnávatel, vykonáva viacero
príspevok na tú oblast'_svojej činnosti,
ktoré zahíňajú aj zakázanéčinnosti. móže použiť
zavizuje, že ho nepoužije na iný účel,
ktorá nepatrí medzi zakázané činnosti. zároveň sa
resp. na inú činnost' ako je uvedená v tejto dohode,

Článok III.
Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zavázuje:

jedno vytvorené pracovné miesto
1. Poskytovat' zamestnávatel'ovi mesačne príspevok na
80 % z celkovej ceny
najviac po dohodnutú dobu (podfa tatuky č. 2) vo výške
čl, IL bod 1" najviac vo
práce ,amestnanca prijatého áo pru.ovného pomeru podfa
*?0y zamestnanca
výške 60 "^ z celkovej ceny práce vypočítanejz priemernej
štvrt,rok kalendárneho roka,
v hospodárstve slov"nrx"; republiky ži prri ai tretí

poskytuje v celkovej
ktorý pred chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
l3 865,85 €,
úhrnnej sume na všetky podporované PM, najviac

č. z2:
Kjl C.
Tabul'ka
|'or. č
PNl

kód

lsco -

Predpokladaná

Doba
poskytovania
príspevku

mesačná
celková cena

práce

08*

(v kalenrlárnl,ch
mcsiacoch)

l

9629999

9

§

2

9629999

J

9629999

80'/.

predpokladanej

ccP

}lar. mcsačná
výška
príspevku
(v €)

(v €)
Stl, 3*stl. ,1. resp. stl. 6

zamestnanca
(v €)

zamestnanca
(v €)

l1

55

4l0.84

698.8l

462,1.95

9

5l3,55

4l0.84

698,8l

4621.95

9

5l3,55

4l0,84

698.8l

462|.95

Spolu nrax. prispevok na celkovú
cenu prácc
tr ( )

2.

Max. celkový príspevok
na jednotlivé PM

t3 865.85

meniť (nevalorizuje sa),
Výška príspevku sa po celú dobu trvaniazávázkunebude
bod 1 na jeho účetmesačne,
Poskytovat' zamestnávatel'ovi príspevok podfa čl, IIL
kompletných dokladov podfa
najnesk6r do 30 kalendárny"ú dni odo dia predloženia
v predložených dokladoch
článku II. bod 6 tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí

nezrovnalosti. alebo

má opod.tuin*é pochybnosti o pravosti ,alebo správnosti
predchádzajúcej

príspevku podl"a
predložených dokladov. lehota nu uy|tu,.rri" nnuneneho
a správnosti predložených dokladov,
vety neplynie, a to až do skončenia tont.oty pravosti
prípade, ak zamestnávatel, nepreukáže
alebo <lo odstránenia zistených nezrovnutorti. V
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za sledovaný mesiac skutoČne vynaloženénáklad1, r, lehote stanovenej v čl. II. bod 6
dohody, úrad príspevok podl'a čl. III. bod 1 tejto dohody,za toto obdobie neposkytne.
t

Vrátit' zamestnávatel'ovi jeden originál dokladov predložených podl'a článku II. bod 6
dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. Za deň predloženia dokladov sa
v tomto pripade považuje deň, kedy sa predložená žiadost'o platbu stala kompletnou. resp.
deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.

4.

Úrad je povinný pri používaníverejných prostriedkov zachovávat' hospodárnost""
eí'ektívnost'a účinnost'ichpoužitia vzmysle § 19 ods. 6 zákona č.52312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Článok Iv.
Oprávnené náklady
1.

1

Za

oprávnené výdavky sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi
v súvislosti s touto dohodou najskór v deň účinnostitejto dohody. boli skutočne
vynaloženézamestnávatel'om a sú riadne odóvodnené a preukázané,
Oprávneným nákladom na účelytejto dohody sú náklady na čast' 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 pripade
íjnancovania príspevku zo zdrojov Operačnéhoprogramu Ludské zdroje oprávnenými
nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávatel' vynaložil na vytvorenie pracovného
miesta pre zamestnanca/ov z oprávnenej ciel'ovej skupiny" ktorý/í pred vstuportr do
projektu podpísal/i Kartu účastníka.

). Oprávnené náklady musia byt'doložené účtovnýmidokladmi. ktoré musia byt' rozpísané
podl'a jednotlivých položiek. Musia byt' identifikovatel'né.
4.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania závázku nebude menit' (nevalorizu.ie
Sa).

Článok V.
Osobitné podmienky

l. Zamestnávatel'. ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie

nimi a je povinný pri ich používanízachovávat'hospodárnost'. ef-ektívnost'a účinnost'ich
použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejne.|
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.
s

2.

Uzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhradenie nákladu

v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladu
aj j eho nevyhnutno st'. ho spodátnost' a eí-ektívnost'.
J.

4.

Dňom vzniku pracovného miesta u zamestnávatel'a na účelytejto dohody je deň vzniku
pracovného pomeru, t. j. deň. ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do
práce s uchádzačom o zamestnanie na uvedenom pracovnom mieste. na základe písomne
uzatvorenej pracovnej zmluvy.

V prípade preobsadenia vytvoreného pracovného miesta móže toto pracovné miesto zostat"
neobsadené najviac po dobu 30 kalendárnych dní od jeho uvol"nenia, ak sa s úradclm
nedohodne inak.
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ťrnančnej
Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považovanéza porušenie
správy
verejnei
pravidlách
clisciplíny podl'a záiona č. 523l2OO4 Z. z. o rozpočtových
predpisov,
u o ,*.n" á doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších

5.

Článok VI.

Skončenie dohody
účastníkovtejto
Túto dohodu je možnéskončit, na základe vzájomnej písomnej dohody
dohody.
čerpanéplnenia podl'a tejto
2. Účastníci dohody sa dojednávajú. že oprávnene poskytnuté a
tejto
dohody poskytnuté zamestnávatel'ovi do dňa nadobudnutia ÚČinnosti skonČenia
1.

dohody zostávaj ú nedotknuté.

doba
Každý účastníktejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedat'. výpovedná
je jejnomesačná azačínapiynut-oa prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po
vzniká mu
doiuee,",i výpovede. Vypovedaním doho dy zo strany zamestnávatel'a,
povinnost, vrátiť na účetúradu všetky poskytnuté finančnéprostriedky do 30 dní
úrade.
oao oru potlania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania na
pri závažnom porušení
4. každý z účastníkovdohody je oprávnený odstúpit, od dohody
podmienok tejto dohoOy. P.. platnost' odstúpenia sa vyžaduje písomnéoznámenie
je účinnédňom
o orlstúpenídóručené druhému účastníkovitejto dohody. Odstúpenie
od
dclručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovitejto dohody. odstúpením
dohody sa táto rušíod začiatku a zamestnávatel, je povinný vrátit, úradu poskytnuté
finančnéprostriedky do 30 dní od nadobudnutia účinnostiodstúpenia na ÚČet Úradu,
považuje porušenie niektorej Z
5. Za závažnéporušenie podmienok tejto dohody sa
povinností ustanovenýcn v etantu v čl. lI. vbodoch7.2,3;4,7.10. 15 a16 a vč1, III,
v bode 2.
jej porušením,
6. Oclstúpenie od dohody sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej

J.

Čtánok VII.

všeobecn é a záv erečnéustanovenia
l. Zmeny

v

tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom

k

tejto dohode

podpísaným Óbo1nu účastníkmidohody. nazáklade písomného návrhu jednej zo strán teito
dohody,

V každom písomnom styku uvádzal'číslotejto dohody,
právne vzt'ahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami ObČianskeho
zákonníka (zákon č. 4Ol1964 občiansky zákonník v znení neskorŠÍchpredpisov)
republike
a ostatnými všeobecn e záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzt,ah
k závázkom účastníkovdohody.

4.

Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
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a

5.

ktoých vyplýva jej účastníkompovinnost'
písomne Óznámit,. doručit,. poikytnút'. predložit'. vrátit' či inak zabezpeČit' oboznámenie
jruhej zmluvnej strany so slutočnosťamia plneniami podl'a tejto dohody. ak toto nie je
deň
upraůnéinak. sa za splnenie povinnosti v dohodnutej lehote považuje aj posledný
do
doručená
tenoty" v ktorom bola )ásielka podaná na poštovú prepravu. bola osobne

Vo

r,šetký,ch ustanoveniach tejto dohody, z

poukázaná
podaiel,ne príjemcu aoznačená prezenčnou pečiatkou, resp. ked1" bola platba
na úhradu.
v dós|edku jeho rozporu s
6. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným
v takom
právnymi predpismi SR a ES. nespósobí to neplatnost'celej dohody. ÚČastníci sa
neplatné
nahradit"
dohody
pripuá" zavázujú bezodkladne na základe vzájomnej
zostal zachovaný
ustunorrenie novým platným ustanovením v dodatku k dohode tak. aby
účela obsah sledovaný touto dohodou.

7. účinnosťdohody skončísplnením závázkov účastníkovdohody. alebo sPÓsobom
Článku
uvedeným v čl. VI. bode l alebo 3, pokial'nedójde k odstúpeniu od dohody Podl'a
VL bod 4.

názov,
zamestnávatel, súhlasíso zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu:
príspevku,
sídlo. počet vytvorených pracovných miest, výška ílnančného
9. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktorých úrad prijme dva rovnopisy a
zamestnávatel' prijme ieden rovnopis.
ju riadrre
l0.účastnícidohody vyhlasujú. že sú oprávnení túto dohodu podpísat,. že si
ju v tiesni ani za zvláší,
a dósledne prečíialia súhlasia s jej obsahom, neuzavreli
ju
v|astnoruČne PodPisujÚ,
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom

8.

v

Komárne. do".....].:.

::l

" 1 st"t ttlla

l'u

v

Komárne. dňa.... ..........

Za úrad:

Za zatnesínávatel'a:

-=-----=\
Err in Varga.
starosta obce

Ing, Mária Poláčková,

riaditel'ka
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upsvR v komámo

