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.

číslo23 l§ 52l20t4l NP

VAOTP SR-3

na lTkonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnúčinnost'formou menších
obecných služieb pre obec
uzatvoíená podťa ustanovenia § 52 zákona č. 512004 Z, z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,dohoda").

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Sídlo Stefánikova 88, 949 01 Nitra

S tan is lavo m Ivaničkom
37 961217
bankové spojenie Štátna pokladnica č. účtuSK93 8180 0000 0070 00125825
(ďalej len,,úrad")

Zastúp ený (á) riaditeťom(kou) M gr.

ICo

a

Obec Tesárske Mlyňany
Sídlo Hlavná 647 196, 951 76 Tesárske Mlyňany
Zastúp ená starostom Ing. Štefanom Valkovičom
ICo 00308 528
bankové spojenie VÚB banka, a.s. č. účtuSK70 0200 0000 0000 3032 8162
(d'alej len,, obec")

uzatvárajú
túto dohodu.

článok I.
Predmet dohody

l.

Predmetom dohody je úprava práv apovinností účastníkovdohody pri zabezpečení
realizácie aktivačnej činnosti formou menšíchobecných služieb pre obec podla
§ 52 zákona č. 512004 Z, z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len,,zákon o službách zamestnanosti").

V zmysle
Operačnéhopro gramu Zamestnanost' a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Národného projektu NP VAOTP SR-3 ,, Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci
SR bez BSK-3", Kód projektu (ITMS): 27110130033
Dohoda č.23l§ 52l20I4lNP VAOTP SR-3

Clánok II.
účeldohody

Účelom dohody

je

poskytovanie príspevku na aktivačnúčinnosťformou menších

obecných služieb pre obec (ďalej aj ,,aktivačná činnosť")..

2.

3.

Obec berie na vedomie, že ťtnančnýpríspevok, a to aj každá jeho časť,je verejným
prostriedkom Slovenskej republiky podfa osobitného predpisu - § 2 písm. a) zákona
č. 52312004 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej aj ,,zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy"). Finančný príspevok pozostáva z príspevku zo Štátneho
rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere I5Yo : 85%o.
Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich
neoprávneného použitia sa vzt'ahuje režímupravený v osobitných predpisoch (zákon
ě.2512006 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov, zákon č. 50212001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov, zékon ě. 52312004 Z.
z, o tozpočtových pravidlách verejnej správy). Obec súěasne berie na vedomie, že
podpisom tejto dohody sa stáva súčasťousystému ťrnančnéhoriadenia štrukturálnych
fondov azavázuje sa ako prijímateť pomoci dodržiavaťpravidlá oprávnenosti výdavkov.
Obec si je vedomá, že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovaťaj porušenie
finančnej disciplínypodfa § 31 zákonaorozpočtovýchpravidláchverejnej správy.

článok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sazavázujez

1. Poskytovať obci písomne alebo elektronicky íaz za mesiac, najneskór do 20.

dňa

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na účelyorganizovania aktivačnej činnosti údaje
o uchádzaěoch o zamestnanie (ďalej q ,,IJoZ"), ktorí majú v obci trvalý pobyt a ktorí sú
dlhodobo nezamestnaní občania v zmysle § 8 ods.l písm. c) zákona o službách
zamestnanosti azároveň sú poberatefmi dávky vhmotnej núďzi apríspevkov kdávke
v hmotnej núďzi podťa § 52 ods. 1 a ods. 5 písm. e) zákona o službách zamestnanosti.

2.

Zabezpeěiť výber vhodných UoZ,ktori majú trvalý pob}.t v zmysle tejto dohody,

2.1 Poskytnút'UoZ poradenskú činnosť/vzdelávanie a prípravu pre trh ptáce v rozsahu 60

hodín.

3.

Poskytnút' obci príspevok podfa § 52 ods. 7,8 a 9 zákona oslužbách zamestnanosti
na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti najviac
vo výške 3667,,50 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje aktivačnúčinnosť,ak má takého zamestnanca, najvíac vo výške 0,-€,

spolu najviac vo

ýške

pát'desiat eurocentov.

3667,50 €, slovom: tritisícšest'stošest'desiatsedem eur
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stanovení celkovej výšky poskytovaného príspevku podťa bodu 3 zohťadnit'
dohodnutý týždenrtý rozsah vykonávania aktivačnej činnosti (ak bude menej ako 20
hodín, do celkovej výšky príspevku sa započítavalen pomerná časťpríspevku), termín
začatia vykonávania aktivačnej činnosti, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. IV. bod 2,
ako aj celkový počet UoZ,ktori vykonávajú, resp. vykonávali aktivačnúčinnost' ataktiež
skutočnosť,či bude IJoz zaradený na aktivaěnú činnosťpoěas prvých najviac šiestich
kalendárnych mesiacov, resp. opakovane počas ďalších dvanástich kalendárnych
mesiacov. Po zohťadnení týchto skutočností poskytnút' obcí mesačne príspevok za
1UoZ rykonávajúceho aktivačnúčinnost' v štruktúre:

Pri

Príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti,
najviac vo výške 54,30 € počas prvých troch mesiacov vykonávania aktivačnej
činnosti a najviac vo výške 27,20 € počas d'alšíchtroch mesiacov vykonávania
aktivačnej činnosti a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje aktivačnúčinnosť,najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za l, UoZ
najviac vo výške 54,30 € počas prr"ých troch mesiacov lykonávania aktivačnej
činnosti a najviac vo výške 27,20 € počas d'alšíchtroch mesiacov rykonávania
aktivačnei činnosti.
5.

Poskytnúť obci príspevok v plnej výške podťa bodu 4 tohto článku v prípade, že íermin
začatia aktivačnej činnosti UoZ je od 1 . dňa do 1 5 . dňa v kalendárnom mesiaci. Poskytnúť
obci príspevok v polovičnej výške zo stanovenej plnej výšky v prípade, že termín zaěatia
aktivačnej činnosti UoZ je od 16. dňa do konca kalendárneho mesiaca.

6,

Poskytnút' obci príspevok v plnej výške podťa bodu 4 tohto ělánku ak UoZ odpracuje
počas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždernéhopracovného
času. Poskytnúť obci príspevok v polovičnej výške podťa bodu 4 tohto článku, ak UoZ
odpracuje počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného
pracovného času, resp. menej ako dvojnásobok týždennéhopracovného času.

7,

Poskytnúť obci mesačne príspevok za UoZ, ktorí vykonávali aktivaěnú činnost'
v príslušnom kalendárnom mesiaci, vo výške zodpovedajúcej skutoěnostiam podťa bodu

4,5,6

a skutočne vynaloženým a preukázaným výdavkom.

Poukazovať obci počas doby otganizovania aktivačnej činnosti mesačne príspevok
naúčet,najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia všetkých dohodnutých
dokladov. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má
opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota
na vyplatenie finančnéhopríspevku podťa predchádzqúcej vety neplynie, ato až do
skončenia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov, alebo do odstránenia
zistených nezrovnalostí.
9.

Vyplatiť poslednú splátku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom predložení
a skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predloženíSprávy o kvantifikovanom prínose
organizovania aktivačnej činnosti formou menšíchobecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny lcraj oproti stavu pred jej začatím(príloha
č,17), v súlade so Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb pre obec av súlade s bodom 8.
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Vrátiť obci originály dokladov predložených podťa č1. IV. bodu 10 tejto dohody do 60
kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, ak sa nedohodnú inak.
Ozrrámiť obci, ak dočasná pracovná neschopnost'dlhodobo nezamestnaného občana počas
rl,konávania aktivačnej činnosti twá viac ako 30 kalendárnych dní, odstúpenie úradu od
dohody sUoZ,

Subjekt verejnej správy je povinný pri používaníverejných prostriedkov zachovávat'
hospodárnosť, efektívnost' a účinnosťich použitia.

Doručiťobci materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania poskýnutých
príspevkov z prostriedkov ESF.

čHnok IV.
Práva a povinnosti obce
Obec sa zavázuje:

l.

Zabezpeěit' aktivačnúčinnosťtak, aby práce vykonávané

UoZ boli

určenéna zlepšenie
ekonomických, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochtanu,
udržiavanie a zlepšovanie životnéhoprostredia obyvatefov obce, starostlivosť o ochranu

azachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzďelávania, rozvoj a poskýovanie
sociálnych služieb a ďalších činnostíobce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu
duchovných a kultúrnych hodnót, doplnkové vzdelávanie detí amládeže ana rozvoj
a podporu

komunitnej činnosti.

Zabezpečit' po dobu od 01.03.2014 do 31.08.2014 vykonávanie aktivačnej činnosti
maximálne pre 15 UoZ v štruktúre:
Druh vykonávaných

prác podl'a § 52 ods. 2
zákona

Počet UoZ

tvorba a octrrána,

udržiavanie

9613oo1

a zlepšovanie životného

Termín vykonávania

IsCo-08

Zlepšenie a rozvoj
sociálnych podmienok
obce

od/do

i

Rozsah
(týždenný rozvrh
hodín

i

ot.os.zot 4131,o8.2o14

01

.03.20

1

4 l 31

.08.20 1 4

Zabezpeěiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej
činnosti uozv štruktúre
:

Utorok

od-do
v hodinách)

3.1

Štvrtok

od-do
8,0012,00

8,0012,00

Uvofniť UoZ z vykonávania aktivačnej činnosti na poradenskú činnost' lvzdelávanie
a

a

prípravu pre trh práce poskytovanú(é) úradom v rozsahu 60 hodín.
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4.

Koordinovať aktivačnúčinnost' UoZ prostredníctvom 0 vlastných zamestnancov a
0 zanrestnancov prijatýchna tento účeldo pracovného pomeru z radov UoZ, ktorí budú
organizovat' aktivačnúčinnost' UoZ v rozsahu 0 hodín týždenne na jedného zamestnanca.
_\k nastane skutočnosť,ktorá má za následok ukončenie pracovného pomeru
zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnúčinnost'(ďalej aj ,,organizátor), je obec povinná
v spolupráci s úradom do 15 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru určit'
iného zamestnanca, ktorý bude aktivačnúčinnosťIJoZ organizovat'. Ak obec neurčí
(nezamestná) organizátora, je za otganizovanie aktivačnej činnosti zodpovedný štatutárny

zástupca obce,

zamestnania organizátora(ov) z radov UoZ, doručit' úradu
hodnovernú(é) kópiu(e) pracovnej(ých) zmluvy(zmlúv) najneskór do 15 kalendárnych
dní od uzavr etia pracovného pomeru.

5. V prípade prijatia do
6.

V prípade poverenia vlastného(ých) zamestnanca(ov) organizovaním aktivačnej činnosti
UoZ, zaslat' úradu za tohto(týchto) zamestnanca(ov) hodnovernú(é)kópiu(e)

pracovnej(ých) zmluvy(úv) a dohód o zmene pracovných podmienok k pracovnej zmluve,
najneskór do 15 kalendárnych dní odo dňa začatia organizovania aktivačnej činnosti
I]oZ.
7.

Viest' dennú evidenciu dochádzky íJoZ, ktorí sa zúčastňujúna aktivačnej činnosti
a organizátorov aktivaěnej činnosti, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú
Účast' na vykonávaní aktivačnej činnosti, resp. na jej organizovaní. Obec uvedenú
evidenciu uschováva a poskytuje ju na ťyztckúkontrolu úradu na základe vyzvania

zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.
predkladat'nazáklade dennej evidencie dochádzky IJoz aorganizátora(ov) 1 originál a2
kópie vyhotovení na úrad mesačne, najneskór do 5 pracovných dní po uplynutí
príslušnéhomesiaca, Evidenciu dochádzlq, UoZ, ktorí vykonávajú aktivačnúčinnost'
formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre
samosprávny lcraj (príloha č. 8) a Evidenciu dochádzlql zamestnanca, ktorý organizuje
aktivačnúčinnost' formou menšíchobecných služieb pre obec alebo formou menších
sluŽieb pre samosprávny kraj, potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu obce (príloha č.
av

8.

8.1).

9.

Dohodnutý rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti podťa predloženéhodenného rozvrhu
zaěiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti IJoZ, je pre obec závázný s výnimkou
ak povinnosť UoZ odpracovat' dohodnutý počet hodín pripadne na deň pracovného
pokoja. V prípade, ak na základe predloženéhodenného rozvrhu má obec záujem
v odóvodnených prípadoch otganizovat'aktivačné práce inak, napr, počas dní pracovného
pokoja alebo voťna, resp, vo večerných hodinách alebo nočných hodinách,
túto skutočnosťoznámi obec úradu. Úrad o uvedenej skutočnosti upovedbmí IJoZ.IJoZ
mÓŽe vykonávat' aktivačnúčinnosťaj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch
pracovného pokoja a vol'na s tým, že v takýchto prípadoch úrad požaduje súhlas UoZ
a uvedená skutočnost' sazapracuje do dohody sIJoZ.

10.

Predkladať úradu, najneskór do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
skonČeníkalendárneho mesiaca v ktorom jej výdavky vznikli v 2 vyhotoveniach žiadost'
o úhradu platby súčasnes tým:
a) podporné dokumenty - 1 originál a 2 kópie dokladov o použitých finančných
prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplateni úrazovéhopoistenia, nákupe osobných
ochranných pracovných prostriedkov, pracovného nátadia a ďalších súvisiacich
oprávnených výdavkoch), 1 originál a2 kópie výpisu bankového účtupríjemcu
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b)

alebo 1 originá| a 2kópíe potvrdenia banky o uskutočnenípríslušnej platby, v PríPade
platby v hJtovosti výdávkóvý a príjmový pokladničný doklad a doklad z registraČnej
pokladne,
I'ýkaz k výpočtu príspevku na aktivačnúčinnosťformou menších obecných sluŽieb
p:re obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj (príIoha č" 9),

iný doklad, na zák|ade ktorého je možná identifikácia vyplatenej
árdy, topi" zamestnávateťom potvrdených mesačných výkazov do sociálnej
poisřovne a mesačných výkazov do zdravotnej poist'ovne za zamestnávateÍa,
i originá1 a2 kópíe-výpisu bankového úětu príjemcu alebo 1 originál a2 kóPie
potvrdenia banky o uskutočnení príslušnej platby,
d) zoznam výdavkov na r ealizáciu aktivačnej činno sti,
za,ilčtovanie a výpisy z pokladničných denníkov (resp. obdobných účtovných
e)
dokladov) s ,ryz.ruče.rím príslušnýchzaltětovaných položiek v 2 vyhotoveniach,
predkladaní poslednej žiadosti o úhradu platby predložiť Správu o kvantifikovanom
0 pri
-prínose
organizovania aktivačnej činnosti formou menšíchobecných služieb Pre obec
Óproti stavu pred jej začatím(ďalej aj,,správa") v2 vyhotoveniach. Obec je povinná
v správe urádrut' informácie, či boli vynaloženéfinančnéprostriedky využité
hospodárne, efektívne , účelnea primerane vo vzt'ahu k cieťu, ktorým bolo dosiahnuť
zísťaniepraktických skúseností pre potreby trhu práce |]oZ. Obec zdokumentuje
obsah ,p.áuy fotodokumentáciou pred a po vykonaní jednotlivých prác, prípadne iným
hodnoverným spósobom.

c) výplatnú pásku alebo

1

1.

oznámit' úradu nedodržanie rozsahu hodín, neúčast',neskončenie alebo odmietnutie
vykonávania aktivačnej činnosti UoZ bezoďkladne, najneskór do 3 pracovných dní
od vzniku jednej z uvedených skutočností (príloha č. 10). Oznámit' úradu najneskór do 15
kalendárnych ání každúzmenu alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý
organizuje aktivačnúčinnost' (príloha č. t2).

12.

V prípade predčasnéhoukončenia vykonávania aktivačnej činnosti UoZ sa takéto
uvórnené miesto na aktivačnúčinnosťnepreobsadzuje iným UoZ. Y prípade doČasnej
práceneschopnosti IJoZ zaradeného na aktivačnúčinnosťnemÓže obec prijat'
na vykonávanie aktivačnej činnosti iného IJoZ. IJoZ po ukončenídočasnej pracovnej
n.r.hopnorti móže vo vykonávaní aktivačnej činnosti pokračovať v zmysle platnej
dohodý s úradom, pričom doba vykonávania aktivačnej činnosti sa mu o dobu doČasnej
PN nepredlžuje, Vykonávanie aktivačnej činnosti |JoZ sa končíuplynutím dohodnutej
doby, ák dočasná pracovná neschopnost' tohto IJoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá doba
vykonávania aktivaěnej ěinnosti. Ako ospravedlnenú neúčast'UoZ na vykonávaní
aktivačnej činnosti úrad akceptuje práceneschopnosť alebo ošetrovanie člena rodinY
nazáklad,e písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára a odóvodnenú a neodkladnú
návštevu lekára, písomne potvrdenú ošetrujúcim lekárom.

13.

poučit' tJoz zaradených do aktivačnej činnosti o povinnosti do&žiavať predpisy
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri vykonávaní aktivačnej činnosti spolu
s podpísaným prehlásenímlJoZ o poučení.Zabezpeěit' útazové poistenie UoZ zaradených
na aktivačnú činnost'a predložit'kópiu zmluvy o úrazovom poistení úradu.

14.

použit' príspevok poskýovaný úradom podfa čl. ilI. bod 3 tejto dohody len v rozsahu
a štruktúre,ktorá súvisís organizovaním a priamym vykonávaním aktivačnej činnosti
UoZ. Príspevok je možnépoužiťna úhradu oprávnených nákladov vzmysle § 52 ods. 7
zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnenost' výdavkov
spolufinancovaných z ESF si je obec vedomá osobitne týchto skutočností,týkajúcich sa
oprávnenosti výdavkov:
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Výdavk1, je možnépovažovat' za oprávneHé ak:
- r,znikli 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 43112002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctveobce v súlade
s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
- spírairi podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovani cieťov
zámeru aktivačnej činnosti), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom
a výstupom) a účelnosti(nevyhnutnost' pre realizáciu aktivaěnej činnosti a priama
vázba na ňu).
- boli vynaloženév súlade s platnými právnymi predpismi SR a ES,
- zahospodárne, účelnea efektívne vynaložené prostriedky pre účelyvýkonu aktivačnej
činnosti nie je možnépovažovať náklady, ktoré vznikli posledný mesiac pred
ukončenímvýkonu aktivačnej činnosti (zďravotná obuv, pracovné oblečenie, pracovné
náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je nevyhnutný pre
realizáciu projektu a výlučne súvisís realizáciou aktivít projektu.

l5. Príspevok nie je možnépoužiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žíadateta.Žiadater použije príspevok v súlade s bodom 14 atýmto bodom (15)
a kalkuláciou nákladov, ktorá je súěasťou Zámeru organizovania aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obec a v súlade so zásadou preukázateťnosti,

z verejných zdrojov.
je
Za oprávnené výdavky nie možnépovažovat':
a) úroky z dlhov,
b) vratnú ďařtzpridanej hodnoty,
c) nákup nábýku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnutefností
apozemkov (z prostriedkov ESF je možnéfinancovat' také vybavenielzariaďenie,
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,
0 výdavky, ktoré sú v predpisoch E,SF uvedené ako neoprávnené,
g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctvejednoznačne označenéako výdavky súvisiace
s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnejjednotky
k vedeniu účtovníctva,
h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujúnáklady na realízáciu aktivačnej činnosti
bez pridania hodnoty,
i) výdavky, na ktoré už boli poskýnuté finančnéprostriedky zverejných zdrojov.

hospodárnosti

a

efektívnosti vynakladania prostriedkov

16.

Predložít'Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti formou
menšíchobecných služieb pre obec alebo menšíchslužieb pre samosprávny lrraj oproti
stavu pred jej začatím,v súlade so Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj
a v súlade s čl. il. bod 9.

17.

Obec, ktorej sa poskyujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je
povinná pri ich použivanízachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosťich použitia
vzmysle § 19 ods. 3 zákona orozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
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Uzatvorením dohody o poskynutí príspevku nevzniká obci nárok na uhradenie nákladu
nákladu
v prípade, že v rámČíplnenia podrni.noi dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
aj l eúo nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť,
19.Vprípade nedodržaniazáv,d,zku podťa čl. IV. bod 13, obec znáŠa následkY PríPadných

18.

poistných udalostí.

2l.Úrad nevyplatí príspevok, ak obec nepredloží doklady v lehote určenej v čl. IV, bod

8

doklady v 1ehoie uičenel-v č1, IV. boď 10, ak sa účastnícidohody nedohodnú inak.

a

rámci zaradetia na aktivačnúčinnosťUoZ nevstupuje do pracovnoprávneho vzťahu,
Ztoho dóvodu sa na jeho zaradenie na výkon v rámci aktivačnej Činnosti nevzťahujú
aktivaČnej
ustanoveni a Zéú<onníkápráce, čo však neznamená. že podmienky vykonávanía
činnosti pte IJoZ budú výraáne odlišnéod obvyklých podmienok pre výkon Pracovnej

zl.y

činnosti.
22, obec je povinná na vyžtadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohodY,
,.,mozňorar výkon f}zickej kontroly povereným zamestnancom Ministerstva Ptáce,
sociálnych ,r.Óí u rodiny Slovenskej iepubliky, ústredia práce sociálnych vecí a rodinY,
úradu a ďalším kontrolným orgánom a Órgánom auditu nahliadnuť do svojich Úětovných
dokladov, bankových vypisov á a dsi.h dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu
priebežne počas tivaniá závázkov vyplývajúcich ztejto dohody ato priebeŽne po celú
platbY.
bobu platnósti tejto dohody až do dobý piatich rokov odo dňa vyplatenia poslednej
poskYtnuté
vrátiť
povinnost'
V prípade n..r111tžn..ria výkonu kontroly a auditu vzniká
finančnéprostriedky v plnej výške.
23.

obec súhlasíso zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo,
názov projektu, výška finančnéhopríspevku.

obce (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spoluťtnancovaní
aktivačnej činnosti z prostiiedkov ESF, ktoré obci doručíúrad, OznaČenie Ponechať

24, oznaětť priestory

po dobu trvania aktivačnej činnosti,

25. Uchovávať túto dohodu, vrátanejej príloh a dodatkov, ako aj všetky doklady týkajúce sa

poskytnutého príspevku, najmenej do 31. 12.202L

čhnok V.

Skončenie dohody
Riadne ukončenie tejto dohody nastane splnením závázkov účastníkovdohody a súČasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohodauzatvorená.
2. Dohodu možno ukončiťna základe písomnej dohody účastníkovdohody, priČom
oprávnene poskytnuté a čerpanéplnenia za organizovanie aktivačnej Činnosti UoZ
pbskytnuté Ót.i do dňa účinnostiukončenia dohody zostávajutýmto nedotknuté.

1,

3.

V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody móže kažďý z účastníkovodstúPiť
oďaonoay, právne účinkyÓdstúpenia od dohody z dóvodu vážneho porušenia jej
podmienók nastávajú dňom doručenia písomnéhooznámenia oprávnenej stranY
o odstúpeníod dohody druhému účastníkovi.

4,

Zavážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce sa považuje najmá:
a) porušenie č1. IV. bodov I,2,3 a7 tejto dohody,
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b) vykonávanie aktivačnej činnosti v rozpore so zámerom otganizovania
činnosti,

c) ak sa tJoZ

aktivaČnej

nezúčastňuje(ú)aktivačnej činnosti, pričom sú vedení v evidencii

dochádzky,
obec p'oužíva veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácie aktivaČnej
činnosti na iné účely,
ak sa nevykonala prácapodťa dohody,
je
porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie
možnédohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,
opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v PÍsm. a) aŽ e),
porušenie rozpočtovej disciplíny.

d) ak
e)

Ó

g)
h)
5.

Zavážneporušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmá poruŠenieustanovení
č1. il. bodov 3 až8 tejto dohody.
odstúpeniu od tejto dohody podťa bodu 3, je obec povinná v.rátíť Úradu
ťrnančňéprostriedky, ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnYch dní
od odstúpánia na účetúradu. Obec sa zavázqe wátit' aj príspevok, alebo jeho Čast'
v prípade platby poskytnutej omylom.

6.

Ak dójde k

7.

odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej poruŠenímdohodY.

8,

Za vžňne porušenie podmienok dohody je považované porušenie finančnej disciPlÍnY
podťa zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Clánok VI.
záverečnéustanovenia
1.

2.

J.

Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,

pričom úrad prijme 3 vyhotovenia a obec

1

vyhotovenie.

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len na základe písomnéhonávrhu
jedného z účastníkovdohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma
účastníkmidohody.

Pri nedodržaníktorejkofvek z dohodnutých podmienok zavázujucich účastníkovtejto
dohody, móže každý z účastníkovod tejto dohody odstupiť a písomne upovedomit'

o odstúpenídruhú stranu. Úeint<y odstúpenia od tejto dohody nastanú momentom jeho
doručenia druhej strane tejto dohody. Oprávnene poskytnuté finančnéprostriedky obci do

dňa účinnostiodstúpenia od dohody zostávajújej ukončením nedotknuté. Obec je vŠak
povinná vréúit'finančnéprostriedky, ktoré získala neoprávnene a to v lehote do 30
kalendárnych dní od doručeniavýzvy na vrátenie týchto finančných prostriedkov.
4.

y tejto doho dy zanikajú splnením závázkl účastníkovtejto dohody, odstúpením
obci od tejto dohody, odstúpením úradu od dohody o podmienkach vykonávania
Úoi,rt

aktivačnej činnosti, ukončenímdohody na zék|ade vzájomnej písomnej dohody, záníkom
obce bez právneho nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme závázkY
vyplývajúcě z vyššieuvedenej dohody medzi úradom a obcou. O uvedených
skutočnostiach sa úrad zavázuje bezodkladne upovedomiť.
Dohoda č,23 l§ 52l2014lNP VAOTP SR-3
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5.

6,

7.

rffiřoo,ziffťifi65ť'^
právne vzťahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zái<orrrríka ě, 4011,964 Zb. v znení neskorších predpisov a vŠeobecne
záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vďah
kzávaŽkomueurtňíkou-dohócty. Prédpisy komunitarneho práva Európskych spoločenstiev
majú prednost' pred zákonmi Slovenskej republiky,
ju, jej
účastnícitejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, preěítali si
obsahu porázumeli á s,ihlasia s ňou, nóuzavreli ju v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok anaznaksúhlasu s celým obsahom je dobrovoťne podpisujú.

Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma účastníkmidohodY
zanikajú
a účinnost, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Učinky tejto dohody
splnením závázku účastnikovtejto dohody, pokial'nedójde kjej ukončeniu zdóvodov
uvedených v článku V.
2 fi -0?-?01ů

V Nitre dňa

,l

l&d

,

Štetun-Valkovič\
l

starosta

islav lvanička

Mgr. S
Úradu práce,

iálnych vecí a rodiny Nitra

PríIohy k dohode:
Evidencia dochádzky UoZ, ktorí vykonávajú aktivačnúčinnost'formou menšich obecných
č. 8
služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
č. 8.1 Evidenóia dochádzky zamestnanca, ktoď organizuje aktivačnúěinnosť formou menŠÍch
obecných služieb pre obec alebo formou menšíchslužieb pre samosprávny kraj

ě. 9 yýkň k výpoětu
ě,

l0

ě.

12

č. YI

príspevku na aktivačnúčinnosťformou menšíchobecných sluŽieb
pre obec alebo ťormou menšíchslužieb pfe samosprávny kraj
oznámenie o neúčastiUoZ alebo nedodržaní rozsahu hodín UoZ na vykonávaní aktivaČnej
činnosti formou menšíchobecných služieb pre obec alebo formou menšíchsluŽieb Pre

samosprávny kraj
Oznámenie ukončerrípracovnélro pomeru zamestnanca, ktorý organizoval aktivačnúěirrnosť
formou menšíchobecných služieb pre obec alebo formou menšíchsiužieb pre samosprávny
kraj

Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej čirrnosti formou

rnenŠÍch

obécných služieb pre obec alebo formou menšíchslužieb pfe samo§právny kraj oproti stavu

predjej zaéatim

*nehodiace sa preškrtnút'
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