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DoHoDA

číslo7/§ 52l20l7
o zabezpeČenípodmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
sluŽieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnúčinnost'formou menších
obecných služieb obci
uzatvorená podl'a § 52 ods. 10 zákona č, 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,dohoda")

medzi účastníkmidohody:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Sídlo:
Nám.M.Ř.Štefanika č, 9. 945 0l Komárno
Zastúpený riaditeťkou: Ing. Máriou Poláčkovou
ICO:
30 794 536
DIČ:
20217]7780
IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0053 0919
(ďalej len,,úrad")
a

OBEC Marcelová
Sídlo:

Zasíúpená štatutárnym zástupcom

ICO:
DIČ:

IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/názov):

:

Námestie slobody II99,946 32 Marcelová
Ervin Varga
00 306 550
2021046687
SK83 0200 0000 000022729142
84 l lO/Všeobecná verejná správa

(ďalej len,,obec")

ČHnok I.

Účet a predmet dohody

1. Účelom dohody je úprava práv apovinností účastníkovdohody pri poskytovaní príspevku

na aktivačnúčinnost'iormou menšíchobecných služieb (ďalej len ,,í-tnančnýpríspevok")
podťa § 52 zákona č. 512004 Z. z, oslužbách zamestnanosti aozmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o službách
zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu (ďalej len ,,ŠR";
príjemcovi príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti.

2.

Predmetom dohody je úprava práv apovinností účastníkovdohody pri zabezpečení
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na
osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazovépoistenie dlhodobo nezamestnaných
občanov, ktorí sú poberateťmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi (ďalej len ,,UoZ"), časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov,
ktoré súvisia s vykonávanim aktivačnej činnosti formou menšíchobecných služieb pre
obec (ďalej len ,,aktivačná činnost"') a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje aktivačnúčinnost' (ďalej len ,,otganizátor") v súlade s platnými
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a ÚČinnými vŠeobecne, záváznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev.

článok II.

Práva a povinnosti úradu
Úrad je oprávnený:
l

, PoskYtnút' IJoZ Poradenskú činnost7vzdelávanie
hodín.

a

prípravu pre trh práce v rozsahu 10

-

50

Úrad sa zavázuje:

1,

Pri výbere UoZnavykonávanie aktivačnej činnosti spolupracovat's
obcami.

2.

zabezpečit'výber vhodných uoz, ktorí majú trvalý pobyt v zmysle
tejto dohody.

3,

PoskYtnút' obci.príspevok podl'a

na

§ 52 ods. 7 a 8 zákona o službách zamestnanosti
Úhradu Časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti,
najviac

vo výŠke3 162,06 € a PrísPevok na úhradu časti celkovej ceny práce
z"amestnanca, ktorý
organizuje aktivaČnúČinnost', ak má takého zamestnanóu, ná;uiu"
vo výške 2371,38 €,
sPolu najviac vo výŠke5 533,44 €, slovom: pát'tisícpái'stoiridsattri eur
štyridsat,štyri
eurocentov.

4, Pri

stanovení celkovej výŠkyposkytovaného príspevku podl'a
bodu 3 zohl,adnit,
,
dohodnutý týŽdenný rozsah vykonávania aktivačnój činnosti, iermín
začatiavykonávania
aktivaČnej Činnosti,.dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. III.
bod z, Ň i: celkový počet
U.oZ, ktorí vYkonávajÚ]
po zoŇ,adnení týchto
vykonávali
aktivaenú
činnost'.
lesp.
s_kutoČností PoskYtnút' obci mesa8ne príspevok za
1IJoZ vykonávajúceho aktivačnú.
Činnost' v Štruktúre:Príspevok na úhradu- časti nákladov, któré
súvisia s vykonávaním
aktivaČnej Činnosti,*najviac vo výške 47,9I € (aj v prípade
opakovaného zaradeniaIJoZ
na vYkonávanie AC) a PrísPevok na úhradu části cólkove;' ..rry p.a..
zamestnanca,
ktorý organizuje aktivaČnúčinnost', najviac vo výške 35,93
é, .poiu mesačne za 1lJoZ
najviac vo rýške 83,8{ (ll UoZ).

5,

6,

PoskYtnút' obci Príspevok v plnej výške podl'a bodu 4 tohto
článku v prípade, ak termín
zaČatia aktivaČnej Činnosti |JoZ je od l. dňa do 15. dňa
v kalendárnom Áesia.i.
PoskYtnút' obci. Príspevok v polovičnej výške zo stanovenej plnej
výšky v prípade, ak
termín začatíaaktivačnej činnosti lJoz je od l6. dňa do konca_kalenáarn.nó
mesiaca.

PoskYtnút'obci príspevo.k vplnej výške podl'a bodu 4 tohto
článku, ak;.JoZ odpracuje
PoČas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týžáennéhopracovného

času.

PoskYtnút' obci príspevok v polovičnej výške podl'a bodu
4 tohto článku, ak UoZ
odPracuje PoČas kalendárneho mesiac i yiaur' dvojnásobok
dohodnu tého týždenného
pracovného času, resp. menej ako dvojnásotok týždenného
pracovného času.

7,
8,

PoskYtnút'

obci mesaČne

príspevok za IJoZ, ktorí vykonávali aktivačnúčinnost,
v PrísluŠnomkalendárnom mesiaii vo výške zodpovedajúcej
skutočnostiám pod1a bodu 4,
5, 6 tohto článku a skutočne vynaloženým upr"ukáruným
výdavkom.
Poukazovat' obci

ryŤr^ 9o_bv organizovania aktivačnej činnosti mesačne príspevok
do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia všetkých dohodnutých
dokladov, V PríPade, ak Úrad zisti v predložených áokladoch
nezrovnalosti alebo má
oPodstatnené PochY_bnosti o pravosti ul.bo .p.ávnosti predložený.n
áátauaov, lehota
navYPlatenie finanČnéhoPríspevku podl'a preacnaazal,i.e.1
uetý'..ptyni., ato až do
skonČenia kontrolY Pravosti a správn^osti predlozenyctr
aopaaov alebo do odstránenia
na ÚČet, na.jneskór

zistených nezrovnalostí.
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9. \'l

platit' poslednú čast' príspevku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom
predloženía skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predložení,,Správy
o h,anti.íikorcll,lotll prínose organizovania aktivačnej činnosti formou menšíchobecných
služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj v porovnaní so
statom pred jej začatím"(ďalej len ,,správa") v súlade so ,,Zámerom organizovania
aktil,ačne.j činnosti .formou menších obecných služieb pre obec " a v súlade s bodom 8
tohto článku,

10.

Vrátit'obci originály dokladov predložených podl'a čl. ilL bodu 10 tejto dohody vlehote
do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, ak sa účastnícidohody nedohodnú inak,

l|.Oznámit' obci, ak dočasná pracovná neschopnost' UoZ počas vykonávania aktivačnej
činnosti trvá viac ako 30 kalendárnych dní, odstúpenie úradu od dohody sUoZ.
12.Prí používaníverejných prostriedkov zachovávat'hospodárnost', efektívnost'aúčinnost'
ich použitia vzmysle § 19 ods. 6 zákona č, 52312004 Z, z, orozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,
Článok III.
Práva a povinnosti obce
Obec sa zavázuje:

1.

2,

Zabezpečiťaktivaěnú činnost' tak, aby práce vykonávané UoZ boli určenéna zlepšenie
ekonomických podmienok, zlepšenie sociálnych podmienok, zlepšenie kultúrnych
podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvatefov
obce, starostlivost' o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania,
rozvo.j a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činnostív sociálnej oblasti, rozvoj
aochranu duchovných akultúrnych hodnót, doplnkové vzdelávanie detí am|ádeže ana
rozvoj a podporu komunitnej činnosti,
Zabezpeěit'po dobu od 01.07.2017 do 3I.12.2017 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 11

uoz v

štruktúre:

Druh vykonávaných
i
Prác Podl'a § 52 ods, 2 poč., UoZ ISCO-0E
zákona o službách
zamestnanosti
i]

a

lný pomocný

pracovník 11

'

Termín vvkonávania
,

od/do

01.07 ,2017

- 31.12.2017

.. .- ,Ro":uh
(tyzoenny rozvrn
hodín)

20 hodín

Zabezpeěit' dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej
činnosti uoz v štruktúre:
Iný pomocný

pracovník

deň

pondetok

Utorok

streda

stvrtok

Piatok

od-{o od-do od-do od1do od-do od;do od-do od-dolod-do od-do
časovéroznátie
(v hodináctt)
počet UoZ

B.oo12.00
rl]

8.oo12.00

11-11-11

8.0o12.00

8.00r

8.00-

12.00

12.00

11

11

,,

Strana 3 z

l0

3.1 Uvol'nit' UoZ zvykonávania aktivačnej činnosti na poradenskú činnosť/vzdelávanie
a prípravu pre trh práce poskYovanú(é) úradom v rozsahu 10 - 50 hodín.

4.

Koordinovať aktivačnúčinnost' UoZ prostredníctvom 1 vlastných zamestnancov a 0
zamestnancov prijatých na tento účeldo pracovného pomeru z radov UoZ, ktorí budú
organizovat' aktivačnúčinnost' UoZ v rozsahu 37,5 hodín týždenne na jedného
zamestnanca.

Ak

nastane skutočnost', ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru

zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnúčinnost' (d'alej len ,,organizátor"), obec
v spolupráci s úradom je povinná do 15 kalendárnych dní od skončenia pracovného
pomeru určit' iného organizátora. Ak obec neurčí(nezamestná) organizátora, je za
organizovanie aktivačnej činnosti zodpovedný štatutárny zástupca.

zamestnania organizátora z radov UoZ doručit' úradu kópiu
pracovnej zmluvy najneskór do 15 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru.

5. V prípade prijatia do
6. V

prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním aktivačnej činnosti UoZ

zasltat'úradu za tohto zamestnanca kópiu pracovnej zmluvy a dohód o zmene pracovných

podmienok k pracovnej zmluve, najneskór do 15 kalendárnych dní odo dňa začatia
organizovania aktivačnej činnosti U oZ.

7. Viest'

dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktori sa zúčastňujúna vykonávaní aktivačnej
činnosti a organizátorov, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú účast'
na vykonávaní aktivačnej činnosti, resp. na jej organizovaní. Obec uvedenú evidenciu
uschováva a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na zák|ade vyzvania a v zmysle
podmienok stanovených v tejto dohode.

8. Predkladat'

na základe dennej evidencie dochádzky UoZ a organizátorov

originál a 1
uplynutí
príslušnéhomesiaca ,, Evidenciu dochádzlql dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú
poberateťmi dávlql v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorí
vykonávajú aktivačnúčinnost'formou menšíchobecných služieb pre obec alebo .formou
menších služieb pre samosprávny kraj" a,,Evidenciu dochádzl<y zamesínancov, ktorí
organizujú aktivačnúčinnost'J'ormou menšíchobecných služieb pre obec alebo formou
menšíchslužieb pre samosprávny kra.j", potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu.

kópiu vyhotovení na úrad mesačne, najneskór do

9,

1

5 pracovných dní po

Dohodnutý rozvrh hodín vykonávania aktivačnej činnosti podl'a predloženého denného
rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ je pre obec závázný
s výnimkou, ak povinnost' UoZ odpracovat' dohodnutý počet hodín pripadne na deň
pracovného pokoja. V prípade, ak na zák|ade predloženého denného rozvrhu má obec
záujem v odóvodnených pripadoch organizovat' aktivačnépráce inak, napr. počas dní
pracovného pokoja alebo vofna, resp vo večerných hodinách alebo nočných hodinách,
túto skutočnost' oznámi obec úradu. Urad o uvedenej skutočnosti upovedomí UoZ. UoZ
móže vykonávat' aktivačnúčinnost' aj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch
pracovného pokoja a vol'na s tým, že v takýchto prípadoch úrad vyžaduje súhlas UoZ.

l0. Predkladat' úradu najneskdr do posledného dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončeníkalendárneho mesiaca, v ktorom jej výdavky vznikli, v l
vyhotovení žiadost' o úhradu platby a zároveň aj:
a) podporné doklady - 1 originál a 1 kópiu dokladov o použitých finančných
prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplaíeni úrazovéhopoistenia, nákupe osobných
ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších súvisiacich
oprávnených výdavkov), l originál a 1 kópiu výpisu bankového účtupríjemcu alebo l
originál a 1 kópiu potvrdenia banky o uskutočnení príslušnejplatby a v prípade platby
v hotovosti výdavkový a príjmový pokladničný doklad i doklad z registračnej
pokladne,
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na akíivačnúčinnost'.formou menšíchobecných služieb
".lPoL:llt Príspeyku
"","'-]c,
.;.'.ňr.,
nten-ších
s,lužieb pre samosprávny krqi",
_],,-;
,

,:,:,:::1-1 Pasku alebo iný doklad, na základe

ktoréhoje možnáidentifikácia vyplatenej

::lzjr. . koPiu zanrestnávatel'om potvrdených měsačných výkazov do Š^ociálnej
P.li5|'1'l\ Dť a rnesaČných výkazov do zdravotnej poisi'ovne'
za zamestnávatel,a,
1 .lriginál a,l kóPiu výpisu bankového účtupríjemcu
alebo l originál a l kópiu

rdenia bankY o uskutočnení prís]ušnej plátby a v prípade platĚy realizovanej
.
aj tú časťpokladničnej knihyúčiovnejjednotiy iaprísiušnýmesiac, ktorej
sa záznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výaavok Áachád,za,
d) zoznam výdavkov narealizáciu aktiváčnej činnosti,
e) Pri Predkladaní poslednej žiadosti o úhratlu platby predložit, správu v l
vYhotovenÍ. Obec je Povinná v správe uvádzat'informácie, 8i Uoti vynaložené
finančné
ProstriedkY vYuŽité hospodárne, efektívne, účelnea primerane vo vzt'ahu k ciefu,
ktorým bolo dosiahnut' získanie praktických skúsenoriípr. potreby trhu práce
UoZ.
Obec zdokumentuje obsah správy fotodokumentácioŮ pr.á a po vykonaní
jednotlivých Prác, prípadne iným hodnoverným spósobom pri piácach,
pri którých je
Potr

r hotovosti

to možné,

l1, Oznámit' Úradu písomne každúzmenu dohodnutých podmienok najneskór
kalendárnych dní odo dňa, kedy skutočnost'nastala.
12,

do

30

Oznámit' Úradu neúČast',neclotlržanie rozsahu hoclín, neskončenie alebo ocJmietnutie
vYkonávania aktivaČnej Činnosti UoZ bezodkladne, najnesk6r do 3 pracovných
dní
od vzniku jednej z uvedených skutočností.Oznámit'úradu najneskór do l5
kalendárnych
dní kaŽdú Zmenu alebo skončenie pracovného pomeru zamesínanca, ktorý organiŽuje
aktivačnú činnost'.

13,VPriPade PredČasného ukončenia vykonávania aktivačnej činnosti |]oZ sa takéto
uvol'nené miesto na aktivačnúčinnost' nepreobsadzuje inyÁ Uoz. V prípade dočasnej
Pracovnej neschoPnosti UoZ zaradeného na vykonávanie akiivačnej činnosti nemóže obec
Prijat' na vYkonávanie. aktivačnej činnosti iného I]oZ. I]oZ po ukončenídočasnej
Pracovnej neschoPnosti mÓŽe vo vykonávaní aktivačnej činnosti pokračovat' v zmysló
Platnej dohodY s Úradom, pričom doba vykonávania akiivačnej činnosti sa mu o dobu

doČasnej Pracovnej neschopnosti nepredlžuje. Vykonávanie akiivačnej činnosti
L]oZ sa
konČÍuPlYnutím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná neschopnorť tohto IJoZ
trvá
dlhŠieako je dohodnutá doba vykonávania aktivaEnej činnosti. Zaáspravedlnenú
neúčast,
UoZ na vYkonávaní menších obecných služieb pr. Ób.. sa považujě práceneschopnost',
darovanie krvi, sprevádzanie rodinného príslušníkana záilad,e pisomného potvideniá
oŠetrujúceholekára a návšteva lekára na základe písomnéhopótvrdenia ošitrujúceho
lekára.

14,

PredloŽit' sPrávu v súlade So ,,Zámerom organizovania aktivačnej činnosíi
formou
menšíchobecných služieb pre obec " a v súlade s čl. II. bod 9.

15.

PouČit' UoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti o povinnosti dodržiavat,
PredPisY nazaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri vykonáváni aktivačnej činnosti
sPolu s PodPÍsaným vyhlásením IJoZ o poučení.Zabezpečit' úrazovépoistěnie UoZ
zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložit' kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.

16.Vsúlades§2ods.2vnadváznostina§7ods.7zákonač. 12412006Z.z.obezpečnosti

aochrane zdravia Pri práci aozmene adoplnení niektorých zákonov vznenineskorších
PredPisov Plnit' povinnosti a opatreniá ustanovenď týmto zákonom v rozsahu
nevYhnutnom na zaistenie bezpěčnosti a ochrany zdrávia pri práci voči IJoZ
nacbádzajúceho sa s jej vedomím na jej pracovisku alebo v jej priesiore.'
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17.

Na vyžiadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožnit' výkon
fyzickej kontroly a poskytovat' pri tejto kontrole súčinnost' priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody, a to aj po ukončeníplatnosti tejto dohody až do 3l.|2.2028.

18,

Umožnit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiný, úradu a d'alším
kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovnýchvýkazov,
bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnit' vykonanie kontroly a auditu priebežne
počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončeníich trvania až do
31.12.2028, V prípade, ak obec neumožnívýkon kontroly a auditu, vznlká obci povinnost'
vrátit'poskytnuté finančnéprostriedky v plnej výške.

19.

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 poskytnút' im pri jej výkone potrebnú súčinnost'
a všetky vyžiadanéinformácie a listiny týkajúce sa najmá oprávnenosti vynaložených
nákladov.

20. Uchovávat' túto dohodu, vrátane

jej príloh, dodatkov

poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2028,

a

všetkých dokladov týkajúcich sa

Článok IV.
Oprávnené výdavky

1. Za

oprávnené náklady sa považujúlen tie náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s touto
dohodou, najskór v deň jej účinnostia boli skutočne vynaložené obcou a sú riadne
odóvodnen é a pr eukázané.

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

2.

Výdavok v súvislosti s finančným príspevkom je oprávnený len v tom prípade, ak spÍňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnostia účinnosti.

3.

Príspevok poskytovaný úradom podl'a čl. II. bod 3 tejto dohody sa použije len vrozsahu
a štruktúre,ktorá súvisís organizovaním a priamym vykonávaním aktivačnej činnosti
UoZ. Príspevok je možnépoužit' na úhradu oprávnených nákladov v zmysle § 52 ods. 7
zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnenost' výdavkov si je
obec vedomá osobitne týchto skutočnostítýkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:
Výdavky je možnépovažovat' za oprávnené, 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 sa neprekrývajú,
- sú podloženéúčtovnýmidokladmi v zmysle zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve
v zneni neskoršíchpredpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovnictveobce a sú
v súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
- splňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti,
- za hospodárne, účelnea efektívne vynaložené prostriedky pre účelyvýkonu aktivačnej
Činnosti nie je možnépovažovat' náklady, ktoré vznikli posledný mesiac pred
ukonČenímvýkonu aktivačnej činnosti (zdravotná obuv, pracovné oblečenie,
pracovné náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je nevyhnutný
pre realizáciu aktivačnej činnosti a výlučne súvisís realizáciou aktivačnej činnosti.
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1,

Prisper ok rrie je rrložnépoužit' na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
nll.jetku žiadatel'a. Žiadatel' použije príspevok v súlade s kalkuláciou nákladov, ktorá je
stlč3s,|'r_ru ..Ztittlertt orguni:ol,ctnia aktivačnej činnosti.formou menšíchobecných služieb
.,.,,. tlicc a r súlade so zásadou preukázatel'nosti, hospodárnosti a eí-ektívnosti
r l n:kladania prostriedkov z verejných zdrojov.

l3

tlprár nené r i,davky nie je možnépovažovat':
at úrokl,z dihor,.
b ) r,ratnú daň z pridanej hodnoty,

c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry,nehnutel'ností
a pozemkov,
d) výdavky bez priameho vzt'ahu k projektu,
e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podfa zákona
o službách zamestnanosti,

í) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctvejednoznačne označenéako výdavky súvisiace
s realizovaným národným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej
jednotky k vedeniu účtovníctva,
g) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujúnáklady na realizáciu aktivačnej činnosti
bez pridania hodnoty,
h) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté finančnéprostriedky z verejných zdrojov.
6,

7.

Pri

nákupe nového zaríadenialvybavenia oprávnenými výdavkami budú výdavky na
nákup nového zariadenialvybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného
majetku do 1 700 € a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).
Pri právnických osobách sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000
€.

článok V.
Osobitné podmienky
1.

2.

Obec, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je
povinná pri ich používanízachovával' hospodárnost', efektívnost' a účinnost'ich použitia
v zmysle § 19 ods. 3 zákona ě. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec berie na vedomie, že finančný príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR.Na
účelpoužitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzt'ahuje režim
upravený v osobitných predpisoch, najmá § 68 zákona o službách zamestnanosti. zákon
č. 35712015 Z, z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon ě, 52312004 Z, z, o rozpoětových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, zákon č. 39412012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti.

Uzatvorením tejto dohody nevzniká obci nárok na uhradenie nákladov v prípade, ak
v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov aj jeho
nevyhnutnost', hospodárnost', eťektívnost',účelnost'a účinnost'.
4.

V prípade nedodržania závázku podťa čl. III. bod
poistných udalostí.

l5 obec

znáša následky prípadných

5.

Úrad nevyplatí príspevok, ak obec nepredložídoklady v lehote stanovenej v č1, III. bod 8,
ak sa účastnícidohody nedohodnú inak.

6.

Ak

sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny, oznámt

úrad porušenie ltnančnej disciplíny Uradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladat'
a vymáhat' odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny, Ak príjemca
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PrísPevku odvedie finanČnéprostriedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny do dňa
skončenia kontroly, správne Éonanie sa
nezaerr"

ČIánok VI.
Skončenie dohody

l,

Riadne skonČenie tejto dohody nastane splnením
závázkov účastníkovdohody a súčasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohod auzátvorená.

2, ÚeintY

tejto dohodY zanikajú splnením závázku
účastníkovtejto dohody, odstúpením
obce od teito dohody, odstúpenímÚradu
od tejto dohody, ukončóni.n Jonody na základ,e
vzájomnej PÍsomnej dohodY, zánikom obce
bez prá;;..ň9 nartup"u ut.bo ur. jeho právny
nástuPca nePrevezme
vyplývajúc.
, t";io Jorrody. o;;"á;ý;h skutočnostiach
-upóvedomit'
.závázky
"
sa úrad zav ázuje bezodkladne
obec.

3,

TÚto dohodu moŽno skonČit' na základ,e písomnej
dohody účastníkovdohody, pričom
oPrávnene PoskYtnuté a Čerpanéplnenia
;;Ú"irovanie
aktivačnej činnosti L]oZ
?^
PoskYtnuté obci do dňa ÚČinnósti ukbnčenia dohodi
zostávajú týmto nedotknuté.
4' KaŽdý z ÚČastníkov dohodY je oprávnený písomne dohodu vypovedat,.
Výpovedná doba
je,jednomesaČná azaČÍnaplýnriť'od
p.uónó aru tár.raárnehó
nasledujúceho
po
-"riu.u
doruČenívýPovede, VYPove-danim dóhody
,; ;;y;bce vzniká
jej povinnost, vrátit, na
ÚČet Úradu vŠetkyposŘytnuté finančné.prostriedky
do 30 kalendárnych dní odo dňa
podania výpovede na poštovú prepravu
alebo osobnéio podania na úrade.
5' KaŽdý z ÚČastníkovdohodY je oprávnený,odstúpit' od dohody
v prípad e jej závažného
PoruŠenia,Pre Platnost'odstúPeniá sauyžaduje pňomné oznámenió
o oast,ipení doručené
druhému účastníkovitejto abnoay., oástupěnie
.iii"ne
lĚ
dňom
doručenia
oznámenia
o odstúPení druhému Účastníkovi iejto
aorráay. o'ňtip*lrn od dohody je obec povinná
vrátit'Úradu PoskYtnuté.lnalČný piostriedky'ao
:o ťurendárnych dní od nadobudnutia
účinnostiodstúpenia
na účetúradu.

6.

Za závažné porušenie podmienok teLJo
y zo strany
--- obce sa považuje najmá:
|orr9{
porušenie čl. III bodov 1,2,3 a 7 tejto
'
doňody,
aktivaČnej činnosti v rozpor""ro zámerom
organizovania aktivačnej
') ;*TÍIanie

a)

c)
d)
e)

0
g)
h)
7.

8.

9.

ak sa UoZ

nezúČastňuje(ú)vykonávania aktivačnej
činnosti, pričom sú vedení
v evidencii dochádzky )
ak obec PouŽÍva veci a
Prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácieaktivačnej
činnosti na iné účely,
ak sa nevykonala pia"upodl'a dohody,
porušenie iných povinností ako povinností
ustanovených
-J - ' v písm. a) až e), ak nie je
možnédohodnút'ich plnenie v do^datočnej
lehote,
opakované porušenie.iných povinností akó
povinností ustanovených v písm. a) až e),
porušenie rozpočtovej di sciplíny.

Za váŽne PoruŠenietejto. dohody zo strany
úradu sa považuje najmá porušenie ustanovení
čl. II bodov 3 až 8 tejto dohody.

3,§i"ff

zavázuje vrátit' aj Príspevok alebo jeho
čast' v prípade platby poskytnutej

odstúPenie od dohodY sa netýka nároku
na náhradu škody vzniknutej porušením
dohodv.
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článok VII.

všeobecnéa záverečné ustanovenia

dodatkom k tejto dohode

len písomnÝm
1. ztrreny r. tejto dohode možno vykonať
;;, ;fi;á. písomného návrhu
podpísanj.m ouo_u účastníkmi3#ó

jedného

z účastníkoidohody,

dohody,
dohody povinní wádzať číslotejto
každom písomnom styku sú účastníci
riadia PrísluŠnýmiustanoveniami
právne vzťahyvýslovne neupravené vtejto dohode sa
predpisov a všeobecne
,ato,r,ríka v znení neskorších
zákona ě. 4ul9ď;žu. čuřrá""rr..no
majú vzťah
republike,
záváznými právnymi predpismi fi;il^;Slwenskej
'itoré
k záv aŽkom učastníkovdohody,
zdohody vrozsahu: názov, sídlo'

2. v
3.

súhlasíso zverejnením údajov vyplývajúcich
výška írnančnéhopríspevku,
jej podpísania oboma ÚČastníkmi dohodY
dňom
platnosť
nadobúda
Táto dohoda
nusledujúiim po dni jej zverejnenia,

4, obec
5.
6.

a účinnosťanom

nedójde
závázkuúčastníkovtejto dohodY' Pokiaf
y
zanlkás.plnením
dohod
tejto
účinnosť
, áOuódov uvedéných v ělánku VL
ři.;

"t""O.niu

7.
8.

originálu'
z ktorých každý má Platnost'
rovnopisoch,
dvoch
v
je
vyhotovená
Táto dohoda
a obec jeden rovnopis,
pričom úrad dostáne jeden rovnopis
že si ju riadne
že sú oprávnení túto dohod" p"9]::1, ju v tiesni za
vyhlasujú,
dohody
tejto
úěastníci
jej obsahu p",,"*Jri a súhlasia s ňou, neuzatvoriliju vlastnoruěne
a dósledne prečítali,
znak súhlasu s celým obsahom
nápadne nevýhodných-podmie.oi. " "u
podpisujú.

V Komárne dňa

2

7

.rÚu

?l]17

V Komárne

dňa 26,06,2017

.-."-

Ervin Varga

starosta obce

--lns.t\4ári a Pol áčkor,á
riaditeika ÚpsvR komárno
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Prílohy k dohode:
Príloha 17.1b Evidencia dochádzky dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberatelmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorí
vykonávajú aktivačnúčinnosťformou menších obecných služieb pre obec
alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
Príloha 17.2b Evidencia dochádzky zamestnancov, ktorí organizu.iú aktivačnúčinnost'
formou menšíchobecných služieb pre obec alebo formou menšíchslužieb pre
samosprávny kraj

Príloha 18b Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec alebo formou menšíchslužieb pre
samosprávny kraj v porovnaní so stavom pred jej začatim
Príloha l9b Oznámenie o neúčastidlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberatel'om
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na vykonávaní
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou
menšíchslužieb pre samosprávny kraj alebo o nedodržaní rozsahu hodín
vykonávania aktivačnej činnosti UoZ
Príloha 20b Oznámenie o skončenípracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizoval
aktivačnúčinnost' formou menších obecných služieb pre obec alebo formou
menších služieb pre samosprávny kraj
Príloha2lb Yýkaz kvýpočtu príspevku na aktivačnúčinnost'formou menších obecných
služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny krai

,lrl

!)í it
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