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OPERAČNÝ PROGRAM
[UDSKÉ ZDROJE

DODATOK č. 1
k dohode č. 13/§

521201,6

menŠÍchobecných

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou
menších
služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnúčinnosto formou

obecných služieb obci

a o zmene
uzatvorenápodťa § 52 ods. 10 zákona e, stZoOq Z. z. o službách zamestnanosti
a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,dodatok")
uzatvorený medzi,.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám.M.R.Štefánika č. 9, 945 01 Komárno
Sídlo:
Ing. Máriou Poláčkovou
Z astúp ený ri aditeťko u
794 s36
30
IČo:
:

2021777780
SK70 8180 0000 0070 0053 0919

DIČ:

IBAN:
(ďalej len,,úrad")

a

OBEC Marcelová

Námestie slobody II99,946 32 Marcelová
Sídlo:
Zastipená štatutárnym zástupcom: Ervin Varga
00 306 550
tČo:
2021046687
DIČ:
SK83 0200 0000 000022729t42
IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84 110/Všeobecná verejná správa
(ďalej len,,obec")
Dodatok je Vypíacovaný v zmysle článku VII. bod 1 dohody č. 13/§ 5212016,

fondu v rámci
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
Operačného programu I-udské zdroje
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Účastníci dohody sa dohodli, že íýmto dodatkom ě,

1

sa menia ělánk1 a odseky/body dohod1

nasledovne:

V článku r. účeta predmet dohody, bod
i,
l::

1) sa mení v

plnom rozsahu a znie:

príspevku
je úprava práv a povinností účastníkovdohody pri poskytovaní
(ďalej len ,,finanČný PdsPevok")
na aktivačnúčinnosťformou.n.nsi.h obecných služieb
a o Znene a doplnení
podťa § 52 zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti
o službách
rn"ní neskorších predpisov (ďalej
"zákon (ďalej len
niektorých zákonov
sociálneho fondu
zamestnanosti..), ktorý sa porty,"i. zo_zdrojov Éurópskeho
(ďaíej i.rr,,šR"; pfijemcovi príspevku v zmysle:
,,ESF,.) a štátneho rozpočtu
Ó Operačnéhoprogramu Ludské zdroje
Prioritná os 3 Zamestnanosť,
prostredníctvom vybraných
b) Národného projektu: roapo"" zamestnáv ania lJoZ
aktívnych opatrení trhu práce _ 2
Kód ITMS2074+ : 312031D233,
c) zákonao službách zamestnanosti,

1. účelomdohody

,

.
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3) a znie:
článku l. účeta predmet dohody sa vkladá nový bod

z9_šR
zák1aďetejto dohody pozostáva zpríspevkr1
je 85 %
pomer medzi prostriedkám1 spolufinancovania

poskýnutý na
3. Finaněný príspevok
^"aT
r,,,,]

,,,

..;

'

l

':1
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ira:óiiv'
a p.i.páo'n,
SR,
zo
%
15
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ZESF

V článku II. Práva

a povinnosti úradu sa

vkladá nový bod 13)

a znie:

o tom, Že aktivitY, ktoré sa
13. poskytnúť obci materiály zabezpečujúce_informovanosť
vďaka pomoci ESF,
realizujú v rámci národnéiro projektu, sa uskutočňujú

VčlánkuIII.Právaapovinnostiobcezabodom20)sapridávajúnovébody2l)a22)
,

r}i.,,.l;

'{,i,

,,

:_f^*,,ií,ni

^t^2 informujúcimi
,ii ]:žl. Ornačit, priestory obce plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi
"'' ;;ň že aktivity, ktoré ," .3"ň,r v rámói národnéiro projektu, sa uskutočňujúvďaka
_ ,1,^^

tejto dohody,
pomoci pSp. Uvédenéoznačenie pónechať po dobu trvania

22.InformovaťsauprijatéhoIJoZ,ěimápodpísanútzv.Kartuúčastníkanárodného
projektu

a následne si to

overiť na úrade,

VčlánkuIV.oprávnenéqýdavkyobod2)samenívplnomrozsahuazniez

i:

len v tom prípade, ak splňa
je
:;2,. Výdavok v súvislosti s finančným príspevkom oprávnený
,, podmieŇy hospodárnorď;i;Ří.^orii, úč"htstia účinnostia zodpovedá Potrebám
národného projektu,

:,:!j; .,.,

TentoprojektsarealizujevďakapodporezEurópskehosociálnehofonduvrámci
Operačného programu Iiudské zdroje
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V článku IV. Oprávnené výdavky, bod

3.

3), bod 5) a 7) sa mení v plnom

rozsahu aznie:.

Príspevok poskytovaný úradom podťa čl. il. bod 3 tejto dohody sa použije len
v rozsahu a štruktúre,ktorá súvisís organizovaním a priamym vykonávaním
aktivačnej činnosti UoZ. Príspevok je možnépoužiťna úhradu oprávnených nákladov
v zmysle § 52 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre
oprávnenosť výdavkov spolufinancovaných z ESF si je obec vedomá osobitne týchto
skutočností týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:

Výdavky je možnépovažovaťzaoprávnené, ak:
- vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
aktivačnej činnosti,
- sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku,
- navzájom saneprekrývajú,
- sú podloženéúčtovnýmidokladmi v zmysle zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskoršíchpredpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctveobce a sú
v súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
- splňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti,
- boli vynaloženév súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskych spoločenstiev,
- za hospodárne, účelnea efektívne vynaloženéprostriedky pre účelyvýkonu aktivačnej
činnosti nie je možnépovažovať náklady, ktoré vznikli posledný mesiac pred
ukončenímvýkonu aktivačnej činnosti (zdrav otná obuv, pracovné oblečenie, pracovné
náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je nevyhnutný pre
rea|izácíu národného projektu a výlučne súvisís realizáciou aktivít národného
projektu.

5.

Zaoprávnené výdavky nie je možnépovažovať:
a) úroky z dlhov,
b) vratnú daň z pridanej hodnoty,
c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry,nehnuteťností
a pozemkov (z prostriedkov ESF je možnéfinancovat' také vybavenie/zariadenie,
ktoré sa bežne účtujepri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby),
d) výdavky bez priameho vzťahu k projektu,
e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podťa zákona
o službách zamestnanosti,
f) výdavkyo ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctvejednoznačne označenéako výdavky súvisiace
s realizovaným národným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej
jednotky k vedeniu účtovníctva,
h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujúnáklady na realizáciu aktivačnej činnosti
bez pridania hodnoty,
i) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté finančnéprostriedky z verejných zdrojov.

7.

Hotovostné platby zahíňajúcevýdavky na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu liudské zdroje
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SÚ

oPrávnené. V Prípade Úhrad spotrebného materiálu sú výdavky vhrádzané
v hotovosti oPrávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu
500 €,
PriČom maximálna hodnota realizovaných Úhrad v hotoiosti v jednom mesiaci
nepresiahne 1 500 eur.
Pri Právnických osobáchsazakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje
5 000 €.

V Článku IV. OPrávnené výdavky za bodom 7) sa pridáva nový bod 8) s nasledovným

znením:

8,

V

OPrávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré obec vynaložila na vykonávanie
aktivaČnej Činnosti Pre |loZ z oprávnenej cieťovej skupiny, ktorí pred vstupom
do
národného proj ektu podpísali tzv . kartu účastníkanárodného proj óttu.

Článku V. Osobitné Podmienkyo bod 2) a bod 6) sa mení v plnom rozsahu a znie

nasledovne:

2.

Obec berie na vedomie, že finančný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
šR a ESF.
Na ÚČel PouŽitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použiti a aici vymaňanie sa vzt,ahuje
reŽim uPravený v osobitných predpisoch, najmá g 6S zakona o službách zamestnanosti,
zákonČ.35712015 Z. z. ofinančnej kontrole u urrdit" a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon ě. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy u ,.rrl.r.
o
a doPlnení niektorých zákonov v znení neskoršíclr predpisov, zakoi
č. 39412012 Z. z.
o obmedzení Platieb v hotovosti. Obec súčasneberie na vedomie, že podpisom
tejto
dohodY sa stáva súČast'ousystému riadenia európskych 3trukturálnych
a investičných fondov.

6, Ak

sa Pri výkone finanČnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny,
oVnámi Úrad Porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktoý je
op.arrrren}
ukladať avYmáhať odvod, penále apokutu za porušenie finaněne3 'aiscipiiny. A[
Príjemca PrísPevku odvedie finančnéprostriedky vo výške porušenia finančnej disóip1ny
do dňa skončenia kontroly, správne konanie sa nezačně.

V Článku VII.

VŠeobecnéa záverečnéustanovenia bod 3) a 4) sa mení v plnom rozsahu
a znie nasledovne:

3.

Pnívne vzt'ahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona Č.4011964 Zb. Občianskeho zékonníka v znení neskoršíchpredpisov
^ktoré
a vŠeobecne záváznými právnl,rni predpismi platnými v Slovenskej
republike,
majúvzt'ahkzávázkom učastníkovdohody. rrédpisy komunitárneho prava Európskych
spoločenstiev majú prednosť pred zákonmi slovenskój republiky.

4,

Obec súhlasíso zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov,
sídlo,
néaov národného projektu, výška finančnéhopríspevku,

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci
Operačného programu tludské zdroje
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V ostatných článkoch a bodoch

ostáva dohoda v platnosti v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteťnou súčasťoudohody č. 13/§ 5212016 zo dňa 20.12.2016,
nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmidohody a úěinnost' dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dodatok k dohode bol vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom úrad dostane dva rovnopisy a obec jeden rovnopis.

Účastnícidohody si tento dodatok č. 1 prečítali,porozumeli jeho obsahu ana znak súhlasu ho
podpísali.

v

komárne,

dňa

V Komárne, dňa 09.02.20I]

t

Ing. Maria Poláčková

in Varga

riaditeťka

upsvR komárno

Príloha:
Propagačný materiól- NP ,,Podpora zamestnóvonia UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení trhu próce - 2"
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu I_1udské zdroje
ti

l 1, 1 11, t1 1 l l l
1

l

ql 1

i

<l;-r1,,qc

1,1,,.

li'

*1r1'

l

.

q s l',

1:1

1_v.s}l

Dodatok č.l k dohode č. l3l § 52 12016

5

