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c.
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateta,

ktorý na tento účelvytvod pracovné miesto podťa § 54 ods. 1 písm. a) zákonaó.512004 Z. z
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov v rámci národného projektu orPraxou k zamestnaniu"
pre subi ekty newkonáva iúce hospodársku činnost'
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkač. 5l3lt99l Zb. v znení
neskorších predpisov
medzi účastníkmidohody:
(ďalej len,,dohodď'),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Komárno
sídlo: Nám. M. R. Štefánika ě.9,945 01 Komárno
z3stúpený riaditel'kou: Ing. Máriou Poláčkovou
ICO:30794536

DIČ:202t777780

bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0053 0919
(ďalej len,,úrad")

zamestnávateloom

obec Marcelová

nénovlmeno:.
sídlo:
zastúpeným štatutárnym zástupcom:

Nám.slobody
Ervin Varga
00306550
2021046687

IČo:
DIČ:

SKNACE Rev2

(kód/text)

84.

11

VÚB,

bankové spojenie:

IBAN:

1 1

99, 946 32 Marcelová

.O/všeobecná verejná správa
a.s.

SK83 0200 0000 000022729142

(ďalej len,,zame s tnáv ateť ")
(spolu len,,účastnícidohody").
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preambula

Úrad azamestnávateÍ sa dohodli na tomto znení dohody o poskytnutí finančných

PrísPevkov (ďalej len ,,dohodď'), na mentorované zapracovania apra* ., zamestnávateťa,
ktorý na tento ÚČel vytvorí pracovné miesto. Dohoda sa uzatvára La základe
zverejneného Oznámenia o možnosti predkladania žiadostío poslgltnutie
finančných
PrísPevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávafula, ktory na tento účel
lYtvorí Pracovné miesto vrómci národného projektu ,,Pro)cotl k zamestnaniu" (ďalej len
,,oznámenie") Podťa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov.

čtánok t.
Úč"t a predmet dohody
1) ÚČelom dohody je úprava práv a povinností účastníkovdohody pri poskytovaní
finančných príspevkov na mentorované zaptacovanie a prax ., ,a*"rinávatěťa, ktoý na

tento ÚČel vytvod pracovné miesto, v rámci národného projektu,,Praxou k zamestnaniu"
Podl'a § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

adoPlnení niektorých zékonov vznení,neskoršíchpredpisov, ktorý sa poskytuje zo
zdrojov Európskej unie (ďalej len ,,EÚ") a štátneho rozpočtu SlovensŘej .ěputtit y
(ďalej len,,ŠR";.

v zmysle:

a) Operačnéhoprogramu Ludské zdtoje
prioritná os 2 Iniciatívanapodporu zamestnanosti mladých
ťudí.
b) Národného proj ektu,,Praxou k zamestnaniu.'.
Kód ITMS 20l 4+ :3 l202l A0 17

c) Oznámeníač.612017l§ 54-PZ v rámci národného projektu,,Praxou k zamestnaniuo'.
d) ZákonaČ.512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmenea doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákono službách zamestnanostioo).

2)

Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateťovi
na mentorované zaptacovanie a prax, ktory na tento účelvytvorí pracovné miesto a

obsadíhosUoZzcieťovejskupinyvrozsahuolovičného

Pracovného Úvázku* najmenej 6 mesiacov v rúmci ndrodného projektu ,rProxou
k zamestnaniu" podÍa § 54 ods. 1 písm. a) zákonao službách ,urn"Ůnunosti v súlade s
Platnými aúČinnýmivšeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.
* nehodiace

3)

preškrtnúť

FinanČnéPríspevky poskytnuté na základe tejto dohody pozostávaji zpríspevku zo šR
a z Príspevku nÚ. Vzájomný pomer medzipróstriedkaÁi spolufinácovaniaie: 33,43 yo
z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy._ pre zamestnanosť mladýclr ťudí,
56,58Yo z Európskeho sociálneho fondu a9,99oÁzo ŠR.
Tento Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
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Clánok II.
Práva a povinnosti zamestnávatel'a
Zamestnávatel' sa zav ázujez

l)

1.1)

1.2)

Vytvoriť pracovnó miesto(a) za účelommentorovaného zapracovania a praxe

pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ,rUoZ(') do 29 rokov veku, ktorí nie sú
zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávanía, ani sa nezúčastňujúna odbornej
príprave (not in employment, education or training - ďalej len ,rNEET'o) najneskdr
do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnostitejto dohody v celkovom počte:
1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).
Zabezpečit' mentorované zapracovanie a prax pre UoZ - NEET mladším/i ako
25 rokov veku, vedením/i v evidencii úradu minimálne tri mesiace alebo UoZ NEET mladším/iako 29 rokov veku, vedeným/i v evidencii úradu minimálne šesť
mesiacov audržaťpracovné miesto(a) vytvorené na tento účelpo dobu najmenej
6 mesiacov, v celkovompočte: 1(ak sa súradom písomne nedohodne inak).
Splnenie podmienky doby ldtžania, je zamestnávateť povinný preukánať na
osobitnom tlačive Evidencia obsadzovania mentorovaných zamestnancov na
pracovné miesta a mentorov (prítoha7) podťa bodu 6. tohto článku, najneskór do 30
kalendárnych dní po uplynutí 6 mesiacov* od nástupu UoZ na pracovné miesto(a)
vytvorené na účelmentorovaného zapracovania a praxe.

Určit' zamestnanca, príp. viacerých zamestnancov z radov svojich zamestnancov mentora./mentorov, pod vedením ktorého/ktorých bude mentorovaný zamestnanec
vykonávať mentorované zaptacovanie, vývoriť mu pracovné podmienky pre
zabezpeěenie mentoringu, stanoviť qýšku mzdy za mentorovanie azabezpečit'
mentorovanie od vzniku pracovnóho pomeru.

2)

Obsadit' pracovné miesto/a vytvorené podl'a bodu 1 bez zbytočnéhoodkladu,
najneskór do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom písomne nedohodne inak) od
nadobudnutia účinnostitejto dohody, UoZ - NEET vo veku do 25 rokov (25 rokov
mínus 1 deň) vedeným/i v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ - NEET vo
veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedeným/i v evidencii uradu minimálne 6
mesiacov, uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na plnýlpolovičný pracovný
úvázok na dobu minimálne 6 mesiacov resp. na neurčitý čas, na druh prác, ktoré
súvisia s predmetom činnosti zamestnávatel'a, s ohl'adom na profesijné a
kvaliíikačnépredpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu
vytvorenému za účelommentorovaného zaptacovaíIíaa praxe, v štruktúrepodťa
tabuťky:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho socidlneho fondu v rdmci Operačného programu
I}udske zdroje
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Predpokladané núklady spolu

(v €)

stl.

1

l0

984,83

1984,83

*Podl'a vyhlášky
ŠÚ Sn e. 384/20l5,ktorou sa lydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

2.I) V prípade, ak sa zamestnávateťovi nepodarí obsadiť pracovné miesto/a v stanovenej
lehote, móže požiadať úrad o predíženielehoty obsadónia. V takom pdpade je v časó
plynutia stanovenej lehoty povinný písomne požiadat'úrad o jej predÍženie.

2.2) Najneskór v deň nástupu do pracovného pomeru informovato sa u prijatého
Zamestnanca a následne si to overiť na príslušnom úrade, či má zamestnanec
podpísanú Kartu účastníka.

3)

PredloŽit' úradu zakaždého IJoZ príjatéhona vytvorené pracovné miesto za účelom
mentorovaného zapracovania a praxe najneskór do 10 kalendárnych dní od vzniku
jeho pracovného pomeru:
a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona č. 31112001 Zákomikapráce
v platnom zneni (ďalej len,,Zákonník práce"), v ktorej je povinný na prvej §trane
uviest', Že UoZ je prijafý na pracovné miesto vytvorené v zmy§le národného
projektu ,,Praxou k zamestnaniu" a platoqý dekrét, resp. iný podobný doklad ak
dohodnutá mzda alebo plat nie je súěasťou pracovnej zmluvy,
b) kópiu pracovnej zmluvy mentora a dodatok k pracovnej zmluve mentora, v ktorom je
premietnutá výŠkamzďy za jeho mentorovanie, doba, počas ktorej sa mentorovanie
bude vykonávať, meno a priezvisko mentorovaného zamestnanca/zamestnancov
a v tomto dodatku k zmluve je povinný uviest', že celá mzda za mentorovanie
bude zame§tnancovi - mentorovi lyplatená jednorázovo po ukončeníjeho
mentorovania.
c) zamestnávateťom potvrdenú kópiu prihlášky na poistné na povinné verejné
zdr av otné poistenie, sociálne poistenie, starobné dóchodkové sporeni e,
d) evidenciu obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta a
mentorov (príloha7) ,
e) podl'a potreby i ďalšie doklady, ktoré určíúrad.

4)

DodrŽiavat' Štruktúrupracovných miest vytvorených za účelommentorovaného
zapíacovania a praxe v súlade s bodmi 1 a 2 tohto článku, prideťovať mentorovaným
zamestnancom prácu podťa pracovnej zmluvy a platit' im za vykonanú prácu
dohodnutú mzdu v súlade § predloženou žiadost'ou o poskýnutie finančných
PrísPevkov na mentorované zapracovanie a prax v dohodnutom výplatnom termíne;
zamestnávatel' nie je oprávnený znížit'dohodnutúmzdu do skončenia trvania
závázku (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpor"
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5)

Obsadzovat' pracovné miesta, vytvorené za ióelom mentorovaného zapracovania
a praxe lenUoZ podl'a bodu 2, tohto článku.

6)

Viest' osobitnú evidenciu a mentorovaných zamestnancov a mentorov na pracovných
miestach vytvorených za úěelom mentorovaného zapracovaruia a praxe na zél<Iade

tejto dohody,vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

7)

V súlade s článkom III. tejto dohody predkladato úradu mesačne počas doby
poskytovania príspevku (najviac 9 mesiacov), najneskór do posledného

kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ktorom bolamzda splatná,
v2 vyhotoveniach žiadosťoúhradu platby časti celkovei cenv práce
mentorovaného zamestnanca azátoveň 1 originál a 1 kópiu dokladov
preukazujúcich vynaloženénáklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a
príspevku na starobné dóchodkové sporenie za zarrtestnancov, na zamestnávanie
ktorých sa poskytuje príspevok. Za tieto doklady sa považujúnajmá: mzdový list
alebo výplatná páska, wátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových
prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na povinné verejné zdtavotné,
sociálne poistenie a na starobné dóchodkové sporenie - mesačnévýkazy preddavkov
na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane
poistného apríspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy zttétu zamestnávateťa, resp.
potvrdenie banky o uskutočneníplatby a v prípade platby realizovanej v hotovosti
aj tú čast' pokladničnej knihy účtovnejjednotky za príslušný mesiac, ktorej sa
záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.

8)

V súlade s článkom III. tejto dohody predložit' úradu za celé obdobie
mentorovania každým mentorom po jeho skončení,najneskór do posledného

kalendárneho dňa nasledujúceho kalendámeho mesiaca v ktorom bol príspevok za
mentorovanie uhradený mentorovi, v 2 vyhotoveniach žiadost' o úhradu platby
iednorazového príspevku za mentorovanie každým mentorom a zároveň 1
originál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaloženénáklady na mentorovaníe. Za
tieto dokl?py sa považujúnajmá: evidencia odpracovaných mesiacov mentora
(prítoha "o;, vYplatná páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových
prostriedkov za obdobie v ktorom bol mentoring vykonávaný: doklady o platbách
preddavku poistného na povinné verejné zdravotné, sociálne poistenie a na starobné
dóchodkové sporenie - mesačnévýkazy preddavkov na poistné na povinné verejné
zdtavotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov do
Sociálnej poisťovne a v}pisy zúčtuzamestnávateía, resp. potvrdenie banky
o uskutoěnení platby a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú často
pokladničnej knihy účtovnejjednotky za prislušný mesiac, ktorej sazéanam o platbe
týk4 resp. kde sa predmetný výdavok nachádza. V prípade ak zamestnávatel' je
SZCO a vykonáva mentoring, za tieto doklady sa považuje len evidencia
odpracovaných mesiacov mentora (prílohu "u).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
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9)

Odovzdat' IJoZ v deň jeho nástupu na pracovné miesto formulár podkladu pre
záverečného
zhodnotenie mentorovaného zapracovanía apraxe a formulár
16'16A;,
azabezpeéiť
zhodnotenia mentorovaného zapricovania a praxe (prílohy
vypracovanie predmetného závercčného zhodnotenia mentorovaného zapracovania
a praxe mentorovaným zamestnancom.

na
10)' Najneskór do 30 kalendárnych dní po uplynutí 9 mesiacov od nástuPu UoZ
aPraxe,
zapracovania
prácovné miesto(a) vývoreného za účelommentorovaného
predložit' úradu v kópii:
15),
a) hodnotenie mentorovaného zamestn anca zamestnávateťom (Príloha
mentorovaného zapracoyania a praxe mentorovaného
b) osvedčenie o absolvovaní
15A),
zamestnanca (príloha
c) zhodnotenie mentorovaného zapíacovania a praxe mentorovaným zamestnancom
(príloha |6),
d) iáverečnézhodnotenie mentorovaného zapracovanía a praxe mentorovaným
zamestnancom (prílohu'un).

zapracoyaní apraxi a hodnotenie
10.1)
' Originál osvedčenia o absolvovanom
,rreňto.ovaného zamestnanca zamestnávateťom odovzdat' mentorovanému
zamestnancovi.

prípade preděasného skončenia pracovného pomeru predloŽiť Úradu relevantné
t0.2)
' Vaoiday
- irodnotenie mentorovaného zamestnanca zamestnávateťom, najneskór 30
kalendárnych dní odo dňa predčasnéhoukončenia mentorovaného zaptacovania
apraxe, 1,ktoro* budú uvedené aj dóvody predčasnéhoskonČenia Pracovného

pÓ-"-

spolu s dokladmi preukazujúcimi skončenie pracovného pomeru

s

Prijatým

UoZ.
11)

oznámiť úradu písomne každúzmenu dohodnutých podmienok najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa kedy skutoěnosť nastala, vrátane oznámenia kaŽdého

skončenia pracovného pomeru mentorovanóho/ých zamestnanca(ov), na ktorého(ých)
sa poskyujú frnančnépiispevky na mentorované zapracovanie aprax na základe tejto
doúody. SÚčasne predl-ozif kópiu dokladu o skončenípracovného pomeru, potvrdenú
kópiu odhlášky zo zdravótného poistenia, sociálneho poistenia a starobného
dóchodkového sporenia.

l2)oznámitr úradu po 6 mesiacoch odo dňa skonČenia doby podporenia Pracovného
miesta najnesk$r do 10 kalendárnych dní po uplynutí dchto 6 mesiacovn trvanie
pracovnéňo/ých pomeru/ov, resp. skončenie pracovného/ých Pomeru/ov. V oboch
je
prípadoch, ieda aj v prípade skončenia alebo trvania pracovného pomeru,

iamestnávatelr povinný-predložiť osobitné tlačivo (evidencia obsadenia zamestnancov
na pracovných miesta"i, po uplynutí 6 mesiacoclr7A odo dňa ukončenia mentorovaného
,upru"oruniu u pru*" , ktoié je póvinnou prílohou tejto dohody) a v prípade skončenia
pracovného po*..,, aj kópiu dokladu o skončenípracovného pomeru. Ak skonČenie
pracovného po-.ru nastane poěas týchto 6 mesiacov, zamestnávateÍ má Povinnosť
preukázať tuio skutoěnosť v zmysle tohto članku najneskór do l0 kalendárnych dní odo
dňa skončenia pracovného pomeru.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho socidlneho

Ludské zdroje
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13) Na vyžiadanie úradu preukázat'dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť
výkon fyzickej kontroly a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť,ato priebežne po
celú dobu platnosti tejto dohody a to aj po ukončeníplatnosti tejto dohody až do

3l.t2.2028.

14)

UmoŽnit' povereným zamestnancom Ministerstvapráce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, uradu a ďalším
kontrolným orgánom aorgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovnýchvýkazov,
bankoqých výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu
priebežne počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, ato aj po ukončeníich
trvania až do 3I.12.2028 . V prípade, ak zamestnávatel' neumoZni v;lt<on kontroly
a auditu vzniká zamestnávatel'ovi povinnosť vrátiť poskýnuté finančnépríspevky
v plnej qýške.

15)

Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších

kontrolných a audítorských orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na
riadne a včasnévykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej qýkone potrebnú súčinnosť
a všetky vyžiadanéinformácie a listiny, týkajúce sa najmá oprávnenosti vynaložených
nákladov.
16) Uchovávato túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa

poskytnutých finančných príspevkov až do 3I.12.2028.

I7) Označíťpriestory pracoviska mentorovanýchzamestnancov, na ktorých sa poskytujú
finančnépríspevky v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami resp. inými
predmetmi informujúcimi o tom, že, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa
uskutočňujúvďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskýtnutým
zEurópskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku po dobu
trvania tejto dohody.

článok III.

Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zavázuje:

1) Poskytnúťzamestnávatel'ovi finančnépdspevky na úhradu časti celkovej ceny

práce

(ďalej len ,,CCP") zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru za úěelom
mentorovaného zapracovania a praxe, na mentorovanie a na úhradu časti nevyhnutných
nákladov súvisiacich s mentorovaným zapíacovaíIíma praxou, po splnení podmienok

tejto dohody, nasledovne:
- na Úhradu Časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na
mentorované zapracovanie a prax vo výške najviac 95 % CCP mentorovaného
zamestnanca, maximá|ne 294105 € mesačne (najviac vo výške % minimálnej
CCP na rok2017, tj. maximálne 294,05 € mesačne*) na jedného mentorovaného
zamestnanca pri plnom / poloviČnom* pracovnom úvázku počas najviac
6 mesiacov*
*vybrať r elev antnú možnosť

Tentoprojektsarealizujevd'akapodporezEurópskehosociálnehofondu

yrámciOperačnéhoprogramu
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-

l mesiac
na mentorovanie vo výške 220153 € za 3 mesiace (najviac 73r5l€ za
20|7),
na 1 mentorovaného zamestnanca - tj,12,5 Yo zmínimálnej CCP na rok
mesiace
3
(minimálne
vyplatený jednorázovo za celé obdobie mentorovania
jeho skončení,
a maximálne 6 mesiacov) každýmmentorom po
Ťt"fičrap"&p"rky *.,trrorané

Doba
posk},loann

Počet
ých
ntiert

I§co -

p$cowéh

mentorevané

poid

e a paal
( uvif§t'

tmíi^

t{ód*

pneovtr

prítpevkov

08

o pom€ru
(uÝiesť

nresiacov)

stl.3

st|.4

1

4419999

6

6

íiilančných

tryplstený
jednorázovo

a

Celková

mesčťá ccp

zmestnane (\
€)

95%

cCP

amestnanB

nrsifico!, )

stl.2

$ška

nrenloro!3nie

Ba

st!.1

(l €)

Prispeyok Bff

stl.5
294,05

(v €)

stl.6

2l9,34

lvíaximáina
me9ěná
výška
prispevku
(Ý €)

stl.7
294,05

L,laximálna

l,ýška

skoneni

prispevku

(, €)

u

prirpevkor ne
mMtoroÝané
apraco+anie

cele

obdobie
nlentomlania
pojeho

4pmCoYili
poóel
podporovan
ých

l ptlx

NevYhnstsě níklsdl

Prispevok na óhmdu časri CCP
(pmas najviac 9 ,. ,mesiam\,)'-

i

a
írnančnl'ch
Dolra

zapracovanie

)

ó.mesiacor
{Ý€)

Súr,isiace
§

oĚtrtorcv

anim ( ix
počas
mentoťova
nélro

zapracovan

Súvisiac
e
s

plaxou

(l \

a

píar

§PoLU

í§i!8-§t1,9+stl.

loi§tl. ll)
(r €)

poús
píaHe)

ia)

stl.9

stl.8

220,53

1764,30

stl.

l0

stl.1

0

Spolu max. výška íinančných
prÍ§pevkov na mentorované
zapracovanie a prax

0

1

stl.12
1984,83

1984,83

* Podťa vyhlášky ŠÚ SR č. 384/2015 ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

finanČnéPrísPevkY na
súlade s bodom 1) tohto čláŇu poskytovať zamestnávateťovi
30 kalendárnych dní odo
mentorovan é zaptaéovanie a prax na jeňo účet,najneskór do
7) až 8,) tejto dohody,
dňa predlozenia-t<ompletnýcÉ dokladov podťa článku II. bod
V pripade, ak úrad zisti v predložených d;kladoch nezrovnalosti, alebo má oPodstatnené
na vYPlatenie
pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota
pr_edchádzajúcej vety
finančných príspevkov na mentorované zwíacovanie a prax podl'a
dokladov,
predložených
neplynie, ato až do skončenia kontroly iravosti a správnosti
dok]adov tak, ako je
alebo do odstránenia zistených nezrová;stí, resp. do predloženia
v ňom stanovenej,
to uvedené v článku II. boá | až 8) tejto dohoďy, ale len v lehote
vynaložené
V prípade, ak zamestnávateť nepróukáže za sledovaný mesiac skutočne
úrad finančné
náklady v lehote stanovenej v čiánku II. bod 7) až 8) tejto dohody,
V prípade
príspevky na mentoro vané zapracovania a prax za toto obdohe neposkytne,
dóvodného podozrenia, že konaním zamestnávateta doŠlo knedodrŽaniu Podmienok
alebo iné
tejto doho dy, az uvedeného dóvodu prebieha u zamestnávateťa kontrola
príspevkov na
konanie, je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie finančných
alebo iného konania,
mentorovan é zaptacovanie a piax aždo ukončeniá výkonu kontroly

2) V

ll'bod7) aŽ
zamestnávateťovi originál dokladov v predloženýchPodťa Článku
deň predloženia
8) tejto dohody do 60 kalenáárnych dní ododňa ich predloženia.7,a
o platbu stala
dokladov Sa v tomto prípade považuje deň, keď Sa pťedložená tiadosť
dokladoch,
kompletnou, resp. aer oastranerria zisienYch nezrovnalostí v predloŽených

3) Vrátit,

4) Realizovat'úhrady íinančnýchpríspevkov podťa tejto
Tento projekt sa realizuje vďaka

podpor",

?:;!;!::::;ciálneho

dohody najdlhšie do 30,9,2017,
fondu v rámci operačnéhoprogramu
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zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
pravidlách
ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zíkona č. 5231200l z. ,. o rozpočtoqýchpredpisov,
v zneníneskorších
verejnej správy uá r^ěn"a doplnení niektorých zákonov

5) pri používaníverejných

6)

prostriedko

v

poskytnúť zamestnávateťovi materiály zabezpečlj_úce informovanosť o tom, Že aktivitY,
pomoci Eú, konkrétne vďaka
ktoré sa r"uri^jt ., rámciprojektu sa uskuto!ňujú vďaka
prostriedkom póskytnutýrn z Európskeho sociálneho fondu .

pričom dátum
7) zabezpečiťpodpísanie karty účastníkapred vstupom do projektu,
teda deň pred
pomeru,
podpisu musí byt, najneskór v deň pred vznikom p.ucov"ého
-wráaenim

z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

Článok IV.
Oprávnené náklady
vznikli zamestnávateťovi
oprávnené náklady sa považujúlen tie.+kla9y, ktoré
skutoČne vYnaloŽené
boli
jej
a
účinnosti
v súvislosti s tŇo aónoaou ,ra3sťo. v deň
aboli uhradené zílětu
zamestnávateťom a sú riadne odóvodnené, preukázalé
v prípade platieb v hotovosti sú
zamestnávateťa uvedeného na prvej strane tejto dohody.
platbe v deň platby nie je
náklady oprávnené vtedy, ak st# pokladnó pri konkrétnej
mínusový.
je oprávnený len v tom prípade ak splňa
2) Výdavok v súvislosti s finančnými príspevkami
potrebám narodného
podmienky hospodárnosti, efektívnosii, účehóstia zodpovedá

I)Za

projektu.

vynaložil na vývorenie
3) oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateť
skuPinY, ktorý/Í Pred
pracovného miesta pre zames nanca/ov z oprávnenej cieťovej
vstupom do projektu podpísaVi Kartu účastníka,
4) Oprávnenými nákladmi na účelytejto dohodysú:
do
m"entorovaného zamestnancan ktorý bol PrljatÝ
náklady na čast,
95'Á
najviac
vo rlýške
pracovného pomeru na mentorované zapracovanie aprax
(najviac vo ýŠke
mesaČne
€
294,0j
CCp mentorovaného zamestnancu, *u*irrrálne
na 1
€
% miními1nej CCp na rok zoíl, t1. maximálne 294105 mesačne*)
počas
pracovnom ílvázktl,
mentorovanóho zamestnanca pri púo*potovičnom*
najviac 6 mesiacov**,

ccp

_

*vybr ať r el ev antru'

_

m ožno s

ť

73,51€ za l
(
náklady na mentorovanie vo qýške 220,53 € za 3 mesiace najviac
na rok
CCP
mesiac na 1 mentorovaného zamestnanca - tj. l2,5oÁ zminimálnej
(minimálne 3 mesiace
20l7),vy|uteny jednorázovo za celé obdobie mentorovania

jeho skončení,
a maxrmáti, 6 *Lrío"ov)každýmmentorom, po

zapracovanie a prax sa po celú
5) Dohodnutá výška finančných príspevkov na mentorované
dobu trvani a záv ázklt nemení,
Tento projekt sa realizuje vďaka podpor"
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článok V.

Osobitné podmienky

l)

Zamestnávateí, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s
nimi a je povinný pri ich používanízachovávať hospodárnosť, efektívnosťa účinnosťich
PouŽitia vzmysle § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. z. orozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ziákonov v znenineskorších predpisov.

2) Zamestnávateť berie ná vedomie, že finančnépríspevky na mentorované zapracovanie
a prax sú prostriedkami vyplatenými zo štátneho rozpočtu SR a EÚ. Na účelpoužitia
týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje režim upravený v
osobitn]ých predpisoch, najmá § 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon ě.35712015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoqých zákonov, zákon ě.
52312004 Z. z. o rozpočtoqých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskoršíchpredpisov, zákon ě. 39412012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti. Zamestnávatel' súčasneberie na vedomie, že podpisom tejto dohody
sa stáva súčast'oufinančného riadenia štrukturálnych fondov.

3) Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateťovi nárok na uhradenie nákladov
v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
4) Vo vázbe na článok II. bod 1) a2) tejto dohody saza deň obsadenia pracovného miesta
uzamestnávateÍana Účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, tj.
deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce
za ÚČelom mentorovaného zapracovania a praxe a tento deň je zároveň aj dňom
vytvo ren ia p ra c ovn éh o m ie s t a zamestnáv ate ťom.
5) V prípade predčasnéhoskončenia pracovného pomeru mentorovaného/ých
zamestnanca(ov), sa pracovné miesto nepreobsadzuje zaniká a zamestnávatel' nie
je povinný vrátiť poskytnuté finančnépríspevlqy a ani ich alikvotnú čast'.
6) Pracovné miesto vytvorené zamestnávatetom za účelommentorovaného zapracovania
a Praxe nemóŽe byť obsadené UoZ, ktorého posledným zamestnávateťom 9 mesiacov*
Pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované
zapracoyanie a prax bol zamestnávateť podťa tejto dohody, s výnimkou lJoZ, ktorý
u zamestnávateťa pracoval na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru
v zmysle Zákonníka práce (ale nie v tej činnosti na ktorú chce vytvoriť pracovné miesto
za ÚČelom mentorovaného zapracovania a praxe) alebo na základe príspevku v rámci
niektorého aktívneho opatrenia na trhu práce podťa zákona o službách zamestnanosti. Ak
tak zamestnávateť zprevádzkoqich alebo iných dóvodov urobí, je povinný vrátiť úradu
vŠetkyposkytnuté finančnépríspevky na toto pracovné miesto najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rdmci Operačného programu
l}udské zdroje
www. emDovment, gav. skiv,ww, esJ, gov,,l k
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vývorenie pracovného miesta zamestnávatel'om na účelymentorovaného
zaPracovania a Praxe §a povaŽuje zvýšenie počtu pracovných miesto ktoré

7)

za 9 mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim
obdobím celkový nárast poČtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo t,,nyšerriu počtu
Predstavuje v priemere

Pracovných miest podl'a predchádzajúcej vetyrzamestnávatel' je povinný preuiázat',
Že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dósledku zrušenia p.u"oun}"h miest z dóvodu
-Splnenie
nadbYtoČnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) Zakonrtíka práce).
tejto podmienky je
zamestnávateť povinný preukázať údajmi uvedenými v prílohe 8 ktorá je povinnóu
Prílohou tejto dohody, najneskór do 30 kalendárnych dnipo uplynutí 9 mesiácov* od
vYtvorenia Pracovných miest vytvorených za účelommentorovaného zapracovania
a praxe.

8)

Ak zamestnávatel'v priebehu 9 mesiacov od lytvorenia pracovných
miest (Príloha 8) za úČelommentorovaného zapracovania a praxl zrušil akékoťvek
Pracovné miesto pre nadbytoČnosť podťa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je
Povinný vrátit'úradu poskytnuté íinančnépríspevky na mentorované zapracóvanie-a
Prax za PoČet zruŠených pracovných miest, vo výške najnižšíchfinančnýcň príspevkov
Poskýnutých súhrnne (pozostawjticich z príspevku na mentorovanie, z príspevku na úhradu časti
CCP mentorovaného zamestnqnca a z príspevku na tihradu časti nevyhnutnyih náklqdov stivisiacich
s mentorovaným zapracovaním apraxou) na dohodnuté pracovné miesto, a to najneskór do
30
kalendárnych dní od zrušenia pracovného miesta z ddvodu nadbytočnosii.

9) ZamestnávateÍ nemóŽe dočasne pridelit' mentorovaného zamestnanca z pracovného
miesta, na ktorom vykonáva mentorované zaptacovanie aprax a na ktoré sa mu v zmysle
tejto dohodY poskytujú finančnépríspevky na mentorované zapíacoyanie a prax na
,
výkon práce k užívateťskémuzamestnávateťovi v zmysle § 58 Zákonníka práci. Ak tak
zPrevádzkových alebo iných dóvodov urobí, je povinný bez vyzvania vrátiť úradu
finanČnéProstriedky, poskytnuté na zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
10) Ak sa Pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny
oznámi Úrad Porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený
ukladať a vYmáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej discipiíny. Ai(
"odvedie
Príjemca ÍinanČnýchpríspevkov na mentorované zaptacovanie aprax
finančné
ProstriedkY vo výŠkeporušenia finančnej disciplíny do dňa skon8enia kontroly správne
konanie sa nezačne.

Il)

Z dÓvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého
UoZ v tom istom Čase, finančnépríspevky nemóžu byt'posk}.tnuté zamestnávateťovi
na Úhradu tých nákladov, na ktoré mu už boli poskytnuté príspevky z verejných
zdrojov alebo zdroiov EŠIF.

Tento Projekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálneho

fondu

Ludské zdroje
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Clánok VI.
Skončenie dohody
1) TÚto dohodu je možnéskončit' na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkovtejto

dohody.

2) KďŽdý Úěastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesaČná a začínaplynúťod prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručenívýpovede druhému účastníkovitejto dohody.

3) KaŽdý z ÚČastníkov dohody je oprávnený odstupiť od dohody v pdpade jej závažnébo
PoruŠenia. Pre platnosť odstúpeníasavyžaduje písomné oználmenie o odstúpení doručené
druhému Účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinnédňom doručenia_ oznámenia o
odstúpenídruhému účastníkovitejto dohody.
4) ZazávaŽné poruŠenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatelra
poruŠenie povinností ustanovených v člránku II. v bodoch 1), 1.1), 1.2,1.3,2),2.1,3),4),
5), 11), 13), 14) 15), včlánku V. vbodoch 6),8), 9) ana strane úradu porušenie
povinností podťa článku III. v bode 2),3).
5) OdstuPenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Clánok VII.

všeobecnéa záverečné ustanovenia

l) Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k

tejto dohode
PodPÍsaným oboma Účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

2) Y kaŽďom písomnom styku sú zmluwé strany povinné lvádzať číslotejto dohody.
3) Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia pdslušnými právnymi
PredPismi platnými v SR, ktoré majú vďahkzávázkomúčastníkov tejto dohody.

4)Zmluvné strany uzatvátají týmto dohodu podťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonrika,
v zmYsle ktorej sa ich závázkovo - právne vzťahy spravujú a budú spravovať
ustanoveniami obchodného zákonníka.

5) Prechod a prevod práv a povinností účastníkovtejto dohody na tretie osoby nie je
možný.

6) Zamestnávatet súhlasíso zverejnením údajov vyplývajúcich ztejto dohody v rozsahu:
názov, sídlo, miesto prevádzky, počet vytvorených pracovných miest na účely
mentorovaného zaptacovania a praxe, výška finančných príspevkov na mentorované
zapracolvaílie a prax.
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7)

Ak

sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dósledku jeho rozporu s
PrávnYmi predpismi SR, nespósobí to neplatnosť celej dohody. Účastníci sa v takom
prípade zavázuju bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie
novým Platn}m ustanovením tak, aby zostal zachovaný účela obsah sledovaný touto
dohodou.

8) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmidohody a
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
9) Úeinnosť dohody skončísplnením závázkov účastníkovdohody, alebo spósobom
uvedeným v Článku VI. v bodoch l) a2) tejto dohody, pokiať nedójde k odstúpeniu od
dohody podťa článku VL bodu 3) tejto dohody.

je

vyhotovená v troch_ rovnopisoch, zktorych úrad dostane dva a
zamestnávateť dostane jeden rovnopis. Učastnícidohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto
dohodu podpísať, že si ju riadne a dósledne prečítalia súhlasia s jej obsahom, neuzavreli
ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu sjej obsahom ju

10)Táto dohoda

vlastnoručne podpisuj ú.

V Komárne, dňa

23. $5. ?$ť

V Komárne,

zazamestnávatela:

-.

$ctAlt,,7

Zainad:

-)

rrýrňurgu

,,nul*u

dňa.

t?. 0l,

Ing.Mária Poláčková
riaditelka upsvR komárno

oo",

prílohv k dohode (číslapríloh sú totožnés číslamipríloh príslušnejIN a oznámenia)i
7_Evidencio
obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta a mentorov,
7A
E iden"io obsadenia mentorovaných zamestnancov po 6 mesiacoch odo dňa ukončenia mentorovaného
o zapracoyania a praxe (podpornej doby).
" Preukazovanie ndrastu/úbytku pracovných miest u zamestnáyateťa.
1

5

Hodnotenie mentorov aného zamestnqnca.

1,5A_

l,§

B

Orr"dč"nie o absolvoyaní mentorovaného zapracovania
E,

i

d

",

"

i

a o dp r a c ov any ch

m es i a c

ov

m

a pra)ce.

ent or a,

',|Yoauoa pre zhodnotenie mentorovaného zapracovania
16A
zár"r"čné zhodnotenie mentorovaného zapracovania

a

a

praxe zamestnancom.

praxe zamestnancom.
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