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DoHoDA
ě.2ol35l54xl49
o PoskYtnutí finanČného
PrísPevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu
zmeň svoj Život$- aktivita č. i roapo""
niatJoZprostredníctvom
"Pracuj,
poslqytovatel'ov
""rnotneou
sociálnych sluŽieb podt]a § 5a ods. r pis-.
a; zákona č. 5t2004 Z. z. oslužbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
v znení neskoŇích

predpisov

"ikorroo

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 obchodného
zákonníkaě.5l3/1g9l Zb.

predpisov
medzi účastníkmidohody:

v

zneníneskorších

(d'alej len,,dohoda'o),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
sídlo: Kukorelliho 1, 0660l Humenné

v mene ktorého koná: PhDr. Monika Chomová

tčo: soo+ssa

DIČ:2021777780

IBAN: SK96

8180 0000 0070 0053 3458
(d'alej len ,,úrad")
a

zamestnávatelrom
právn ickou osobou/fyzickou osobou
názovlmeno: Obec Hrabovec nacl LaborcoIn
sídlo/prevádzka: Hrabovec nacl Laborcom l56,06.7

0l

Hrabovec nad Laborcorn

zastúpeným štatutárrrym zástupcom: Ing. Antonotn
Kulanotn

lčo: oozzzggl

DlČ:2021232565
Predmet PrevaŽujúce.j Činnosti SK NACE Rev2 (kód/text)
84l l 0 - Všeobecná verejná správa
Predlrret Čir-rnosti, v ktorej Sa vytvárajú pracovné
miesta SK NACE Rev2 (kód/t.*i; ssl00 - Sociálna
práca bez ubyt.

IBAN: SK16 5600 0000 0043 3250 800l
zapísaný v registri poskytovatel'ov sociáInych slLržieb,
vedenom v psk
pod číslornl B4l8
(d'alej len,,zamestnávatel'.')

(spolu len ,,účastnícidohody'').

l

V PríPade , Že

l nevyko

ide strbjekty nevykonávajúce hospodársku
činnost, úrad odstráni čast, textu

náv aj úc e ho spo dár s ku činno s t'

čtánolr t.
Úč.t a predmet dohody
poskytovarrí finančného
účelo,ndohody je ťrprava práv a povinností Írčastrríkovdohody pri
príspevku nu- poapb.u vytvárania pracovných miest pre UoZ (ďalej len oofinančný
,,;, u ,'á,."i projekirr ,,practti, ),,,-,e,i ,vój život"- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania
i.i*i.not
zákorra
iloz pro.t.ádrríctvom'poŠkytovatel,ov sociá|nyclr služieb podl,a § 54 ods, 1 písm, d)
republiky
slovenskej
rozpočtt_t
o službách zamesttlanorti, Řori, sa poskytuje žo zdrojov štátneho

1.

(d'alej lerr ,,ŠR")v zmysle:

b)

UoZ
Projektu ,,Prclcuj, zmeň svoj Život", Aktivita Č.2 Podpora zamestnávania
pristreclníctyom poskytovatel'ov sociálnych služieb,
Oznámenia č. 2l2020l§54lA2,

c)

Zákonao službách zamestnanosti.

a)
'

2.

predtnetom dohody je závázok írradu poskytnúrť finančrrý príspevok zamestnávatel,ovi tta
zrneň svoj živoí"- Aktivita č, 2
podporr.r vytváraniá pracovných nriest v rámci projektlt ,,Pracuj,
s platnýrni a ÍrČirrrlýrni
pocll,a § 54 ocls. l písrn. dj zákona o službáóh zatnestrranosti v sťrlade

všeobecne záváznými práviyrni predpisrni Sloverrskej repLrbliky

a

závázok zamestnávatel,a

udržať pracovtré miesta mirrimálne 9 mesiacov,

3.

príspevku ,o ŠR,
Finarlčný príspevok poskytnutý rla základetejto dohody pozostáva z

článok II.

Práva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatelo sa zavázujez

1.

Vytvorit' pracovné miesto(a) pre IJoZ podťa § 6,zákona o službách zamestnanosti,
2 (ak sa s úradom
ved"n;im v evidencii UoZ najmenej l, mesiac v celkovom počte:
písomne nedohodne inak).

počte: 2 (ak
1.1 Udržato po dobu najmenej 9 mesiacov pracovné miesto(a) v celkovom
je
sa s úradom písomne nedohodne inat<;. splnenie podmienky doby udržania
(evidencia
zamestnávateť povinný preukázať la osobitnom tlaěive
je prílohou č. 1 tejto
obsadzovania/preobsadzóvaniá pracovných miest), ktoré
9
dohody podlia bodu 5 tohto článku, najneskór do 30 kalendárnych dní od uPlYnutia
mesiacov od vytvorenia pracovných miest,

1, do 30
Obsadit, pracovné miesto(a) po odsúhlaseníúradom vytvorené podťa bodu
písomne
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnostitejto dohody (ak sa s úradom
pomeru
pracovného
nedohodnó inak), avšak najneskór do 1.1.2021 uzatvorením
polovice
dohodnutého na plný praóovný úvázok alebo najmenej v rozsahu
mesiacovo
9
minimálne
urČitú
ustanoveného fýždenrronó p.u"ovného času, na dobu
resp. na ,r.u.!it;f čas, Áu druh prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
zodpovedajúce
zamestnávatel,ao s ohl'adom na profesijné a kvalifikačnépredpoklady
konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podťa tabuťky:

2

Prgfesia
Počet

pr8co
vnýc

(nusi blť
totožná .
s

profesiou

Pracovný

Kód
Preďpokladaný

h

uvedtnou v

mitst

ISco-

budťice.i

08-

pťacoynei

pomer bude

Predpokladaná celk*vá
cena práce prijatélro

dolrodnu{ý

dátlrm vzniku
pr*covného
pomeru

(uviesť počet

(vl.tvorenia PM)

mesíacov

na ilsbu

aamestnanca
1

r, €1

st1.2

.

PM
(v €)

príspevku

neurčitťr)

stl. ó*st|.7

(t. nresiacoch)
stl. t

každorn

jedrrotlivom

/tloba poskytovania

alebo dobu

zmlul,e)

Pred,pokladané
nákl*dy na

stI,3

st1.4

stl,5

stl.6

st1.7

532200l

1.12.2020

9

l282,02

9

l

l

538.

1.12.2020

9

l282^02

9

l

l

538. I8

stl.8

Opatrovatel'
staršíchosób
l

a osób so zdr.

postihnutím
v domácnosti,

l8

teréne

Opatrovatel'
v zariadení
pre staršie
l

osoby a osoby

532l00l

so

zdravotnýrl
postihnutím

Predpoklarla
né ndklady

spalu

23 07ó.36

(t €)

xPodl'a vYhláŠkY
ŠÚ Slovenskej rePublikY ě,384/ 2015 Z.z.

3,

sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Dodržiavať štruktúru vytvorených pracovných miest
v súlade s bodmi l a2 tohto
Článku, Prideťovat' Zamestnancom prácu poara pracovnej
zmluvy a platiť im za
vYkonanú Prácu dohodnutú mzdu v súIade § pr;dloženou
žiado.t,oo o poskytnutie
fi

4,

zo dňa26.novembra 2015, ktorou

naněného príspevku na podporu vyiv áraniapracwn;ých
miest.

Vytvorené pracovné miesta obsadzova t'lenlJoZpodl,a
bodu 2 tohto článku.

5'

Viest' osobitnú evidenciu obsadzovania/preobsadzovania pracovných
miest vytvorených
základe tejto dohody.

6,

DoloŽit' Úradu do 10 kalendárnych dní (ak sa s úradom
pí§omne
odo dňa vzniku_ pracovného pomeru pracovnú zmluvu platovýnedohodne inak)
a
dekrét (pokial,
Platové PodmienkY nie sú súČasťoupracovnej zmluvy). Zamistnáiatel, je povinný
v
Pracovnej zmluve na Prvej strane uviest', ie lJoZ je prijatý na pracovné miesto
vytvorené v zmysle projektu ,,Pracujo zmeň svoj život6'Átřiviia t. z.

7,

V súlade s článkom III. tejto dohody predložit' úradu za každého
zame§tnanca do 30
kalendárnYch dní, Po uplynutí g mesiacov 1 origináI
a 1 r<o|iu dokladov
Preukazujúcich vYnaloŽené náklady na.úhradu mzdly a úhradu preddavku
na poi§tné
na Povinné verejné zdravotné poistenie, poistného
na sociálne poistenie a povinných

na

príspevkov na

starobné dóchodkové sporenie platených zamestnávatel'om, na
tieto doklady sa považujú
zamestnávanie ktorých sa poskytuje finančný príspevok, Za
vyplatení
najmá: mzďový tist ateuó výplatná páska, irátane dokladov o skutočnom
poistného na povinné vere_jné
mzdových prosiriedkov; doklady o piatbách preddavku

na starobné dóchodkové
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na póvinné príspevky
na poistné na povinné
sporenie platené zamestnávateťom- mesačnévýkazy preddavkov
apríspevkov
poistného
verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane
potvrdenie banky o uskutočnení
do Sociálnej poisťovne a výpisy ztětu žamesinávatefa,
v hotovosti aj
platby, ..rp. uypi, y z interÁtbankingu a v prípade platby realizovanej
záznam
in arr pór.rÁiÉnej knihy účtovnejjednotky za príslušnýmesiac, ktorej sa
resp. kde sa predmetný výdavok nachádza,
o platbe

ýka,

8.

do

oznámiť úradu písomne každúZmenu dohodnutých podmienok najneskór
každého
kalendárnyctr oni odo dňa kedy skutočnost, nastala, vrátane oznámenia
30

sa poskytujú finančné
skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ých)
o skončení
príspevky na základe iejto dohody. súčasnepredložiť kópiu dokladu
zo zdravotného
pracovného pomeru, zamestnávateřom potvrdenú kópiu odhlášky
sporenia,
poistenia, soclálneho poistenia a starobného dóchodkového

mesiaci odo dňa skončenia povinnej doby udržania
pracovného
pracovného miesta trvanie pracovného pomeru, resp. skončenie
je
aj v prípade skon8enia alebo trvania pracovného pomeru
po*".u. V oboch prípadoch
'
(evidencia
zamestnávateť povinný predložiť osobitné tlačivo
je prílohou č, 1 tejto dohody)
obsadzovania/preobsadzoyania pracovných miest, ktoré
dokladu o skončenípracovného
a v prípade skončenia pru"ouného pomeru aj kópiu
pomeru, Ak skončenie pracovného pomeru nastane počas tohto mesiacao

9. oznámit, úradu po 1

zamestnávatel, má povinnost, pr eukázať túto skutočnost,.

zamestnanca(ov), na
10. V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru
podfa tejto dohody
ktorého(ých) pracovné miesto(a) ,u porkyu;ú finančnépríspevky
UoZ, s dodržaním
móže preobsadiť v lehote podia článku V bod 6 tejto dohody iným
nového UoZ
podmienok podťa bodu 2 tohto článku. ZároveĎ, predložiť za kaŽdého
článku.
prijatého na toto pracovné miesto doklady podťa bodu 6 tohto
1

1.

umožniť
Na vyžiadanie irradu preukázat, dodržiavanie podmienok tejto dohody,
priebežne po

výkon fyzickej kontroiy a poskytovat, pri tejto kontrole súčinnost,,a to
dohodY aŽ do
celú dobu plainosti tejio dohoďy, uto a1 po ukončeníplatnosti tejto
3I.12.2030.

12,

a rodiny
Umožnit, povereným zamestnancom Ministerstv a práce, sociálnych vecí
a ďalším
slovenskej' republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu
výkazov,
korrtrolným orgánoni a orgánom auditu nahliadnuť do svojich Účtovných

a auditu priebežne
bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnit, vykonanie kontroly
počas tivaniá závázkov vyplývajúcich ztejto dohody, ato aj po ukončeniich,trvaniaaž
aauditu vzniká
do 31 .l2.2O3O. V prípade, at zámestnávaiel, neumožní výkon kontroly
v plnej výške,
zamestnávateťovi povinrrosť vrátiť poskytnuté frnančnépríspevky

13.

Vyfvorit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
p|ác9, sociálnych
Sioverrskej'r.pubriiv, Úrtr..alu práce, sociálnych u..iu rodiny, Úradu

kontrolu,
vecí a .oáiny a ďaliich kontroiných a audítorských orgánov, vykonávajúcim
im pri jej
primerané pádmienky na riadne a včasnévykonanie kontroly a poskytnúť

4

výkone Potrebnú súČinnost'a vŠetkyvyžiad,ané
inťormácie a listiny, týkajúce sa na.jnrá
oprávnenosti vynaložených nákladov.
14, Uchovávat'túto dohodu, vrátanejej príloh,
dodatkov
poskytnutého finančnéhopríspevku až
do 31.I2.2030.

a

všetkých dokladov týkajúcich sa

Clánok III.
Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zavázujez

1'

PoskYtnúť zamestnávatelbvi íinančný,pťspevok
na vytvorené pracovné miesto(a), po splnení
Podmienok tejto dohodYl na ttrraau_ časti celko""j
práce zamestnanca (doalej len
o,ccP'), ktorý bol prijafý do pracovného pomeru nurj"Joun.,
""rry

F'inančný príspevok na úhradu časti CCP:

výška príspevku j e 95 oÁ z ccp zamestnanca,
najviac však vo výške 95 % CPP vypočítanej
:y,:-2?^es mzdy zamestnanca vhospodárstve SR za 1-3 štvrtrok 2019 (1438,52 €) t. j.
1 366,59 € (95 %) za obdobie 9 mesiacóv,
t. j. v sume 12 2gg,31€.

Ak je pracovný pomer

dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného
týždenného
pracovného času, výška íinančnéhopdspevku
§a pomerne knáti.

Pgčet

pr*tovný
ch miest

k&l
r§{]o*
ů8'

Doba tnania

pracavrého
poftaťE

Celková tena práce
prijaté}ro zanre§tnan{:a
(v €) /doba prrskl,trrvania

{v nesiacoch}

z*m€§tfia§ťa

prispel.ku

stl.2

stl.3

stl.4

l

532200l

o

l282,02

l

532l00I

9

l282,02

{v €)

S11.5

9

príspevo!
jednotlivé P}l

{]elkov3',
na

(\,

€)

st1.5*st1.7

(v €)

(r. nlesiacoch)
sti. I

9§ % CCP
pri.ia,tého

11*x. výška
príspel,*u na C(]P

stl.6

stl,7

st1,8

| 217.9l

l 2l7,9l

l0 961.19

l217.9l

l 217.91

l0 9ó1.19

Spo}u nrar.
príspevok (v €)

2192?.38

*pocll.avyh|áškyšúSlovcnskcjrepublikyě.3841 20l5Z,z.zodňa26,novenrbra2015,ktorousavyclávaŠtatistickáklasifikáciazanrestnani

1 tohto článku poskytnút' zamestnávatel'ovi finančný prí§pevok
jeho účetdo 10
jednou platbou spolu za celé op*un.ne obdobie,9 mesiacov na

2. v súlade s bodom

ilalendárnych dní pó nadobudnutí úěinnosti tejto dohody.

7 teito
originál dokladov predložených podťa článku IL bod
dohodydo60kalendárnychdníododňaichpredloženia'

3. vrátiť zamestnávateťovi
4.

pri používaníverejných prostriedkov zachovávat'hospodárnosť, efektívnosť a ťrčinnosť
pravidlách
ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523l2OO4 Z. z. o rozpočtových
predpisov,
v zneni neskorších
verejnej správy uá r^ěn" a doplnení niektorých zákonov

5.

Overit'či vybraný UoZ spíňa podmienky projektu,

6.

poskytovatef sociálnych
overiť v registri poskltovateťov sociálnych služieb, či príslušný
služieb.
služieb je rógistrovaným poskytovate1,om sociálnych

Clánok IY.
Oprávnené náklady
vznikli zamestnávatel,ovi
oprávnené náklady sa považujúlen tie náklady, ktoré
jej účinnostia boli skutočne vynaložené
v súvislosti s tottto aánoao., najskór v deň
a boli uhradené z účtu
zamestnávateťom a sú riadne odóvodnenó a preukázané
ďalších účtovpreukázatel'ne
zamestnávatefa uvedeného na 1, strane tejto dohody/resp.
patriaci ch zamestnávatel'ovi,
pokladne pri konkrétnej platbe
V prípade platieb v lrotovosti sú výdavky oprávnené vtedy, ak stav
v deli platby rrie je rrr-rlový, alebo mínusový,

1.

za

2,

v tom prípade, ak spíRaju
Výdavky v sťrvislosti s finančným príspevkom sú oprávnené len
potrebám proj ektu,
poa,,'i.nr.v hospodárnosti, efeúív;osti,účelnostia zodpovedajú

a
J.

4.

z ccp zamestnanca,
oprávnenými nákladmi na účelytejto dohody je úhrada 93 "/o
zamestnanca
ná;uiu. usut vo výške 95 % Cpp vypočítanejz priemernej mzdy
na obdobie 9 mesiacov,
v ňospodárstve SR ,á rl štvrťrok 2OI9 t.j. najviac 1 366,59 €
závázku nebude meniť,
Dolrodnutá výška finančnéhopríspevktr sa po celú dobu trvania

najmenej v rozsahu polovice ustanoveného fýždenného
pracovného časuo výška íinančnéhopríspevku sa pomerne kráti.

Ak ie pracovný pomer dohodnutý

6

C lánok V.
Osobitné podmienky

1'

2'

ZamestnávateP, ktorému sa poskytujú
verejné prostriedky, zodpovedá za
.
hosPodárenie s nimi a je poviniY
pri"icrr p"*ir*i ,u"noiiiát, hospodárnost,
efektívnost'aúČinnost'ióh
ioužitiái"-r.i"§il
oo.. 3 zákona č. 523t2004 Z. z.
-verejnej
o rozPoČtových
'u"
Pravidlách
,p",n"y
o
-a
zákonovvzneníneskoršíchpredplsov. ^ ý
"rr.o. doplnení niektorych
Zamestnávateť berie na vedomi e, ž2.|nanýný
pdspevok je prostriedkom vyplateným
zo
Na ÚČel použitia týchio'prátriedřov, to.rt-ru-i"h
použitia
aich
vymáhanie sa vzt'ahuje režim up:*:1l1
o*uit"ých predpisoch, najmá 68 zrákona
§
o sluŽbách zamestnanosti, zákon ě.
357/2015 Z. ;. o finančnej kontrole
a audite a o
zmene a doPlnení niektorych zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 52312004
Z, z, o rozPoČtových Pravidlách verejnej
spravý u o
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorŠÍchpredpisov, zákon r,.1g4tzoiz
Z. "-.n.
z. oobmedzení platieb v hotovosti.
Štátneho rozPoČtu.SR,

3,

4'

uzatvorcním tejto. dohody nevzniká zanrcstnávateťovi
nárok na uhradenie niákladov
v PríPade, ak v rámci
Plnenia Podmienok dohoáy nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospoda*o.i;u
.[řř*"rr.
Vo vázbe na Článok IL bod

I

a2"tejto,dohody sa

za deňobsadenia pracovného miesta
porizui" Jeri vznit<u p"u"oirrJno pomeru, j.
t.
deň, ktorý bol s UoZ
Pisómne dohodŇý ,
zmluve *á a.,i ,rastupu do práce
na uvedenom Pracovnom mieste tento'ň;;ň
deň je zíroveň aj dňom vyfvorenia
Pracovného miesta zamestnávat ..a
Postedn/
možný dátum na deň vzniku
Pracovného Pomeru je 1,1,2021._ l9-.
V Prípade vzniku pracovného pomeru po
tomto
dátume sa vYtvorené pracovné miesta
.áúrJn pú žovaťzaobsadenó.
u zamestnávateÍa na účelYtejto doňody

5'

6'

V PdPade, ak zamestnávatel' neobsadí pracovné
miesta vytvorené v zmysle čl. il.
bod 1 tejto dohodY v lehote určenej o
aiu.
bod 2 tejto dohody, najneskór
vŠakso vznikom pracovného pomeru"iv.i.
s dátumom 1. t. 202l, je povin
ný vrátit,
PoskYtnuté ÍinanČnéProstriedky za neobsadené vytvorené
pracovné
miesta do 30
kalendárnYch dní ododňa uptynutia rerroty
v ziysie č1.II bod 6
tejto dohody.

V PríPade uvolhenia vYfuoreného pracovného
mies ta,_naktoré sa poskytuje finančný
PrísPevok, mÓŽe zamestnávateť preobsadiť p"u"*r,e miesto
Uož z oprávneného
Územia az oPrávnenej cieťovej skupiny podťa
ej. ir. ioou 2 v 1ehote oo :o kalendárnych
dnÍ, avŠak ten,ng dobu
Poskytou*iu p.irp"ur.u (;k;" s úradom písomne nedohodne
inak), PoČas dobY neobsadenia pracovnéňo miesia
sa finaněný pdspevok na uvol,nené
Pracovné miesto nePoskYtuje. Poskytovanie no".rtnot o príspevku
na toto miesto sa
nepredžuje o dobu neobsadenia.
Ak PodPorované uvol'nené pracovné miesto nebude_ preobsadené
podťa prvej vety,
nebude uŽ toto mjesto ďalój finanČne poapoioo*
é,
ani
prípade
jeho neskoršieho
-i.aendárnych
v
obsadenia IJoZ, Ak zamestnávateť v lehote 'J"
1o
dní (ak sa s úradom
nedohodne PÍsomne inak) miesto nepreobsadí, je
p*i*y ,ritii tnuau'}orn""rrú časť
PrísPevku zodpovedajricu
řtorého n"uirzittoto pracovné

l[Ířl"*ého
7

'

"bJ;ilil;;".

V PdPade, ak vYry9rené Pracovné miesto,
na ktoré sa poskytuje zamestnávateťovi
finanČný PrísPevokje doČasne vol'né napt.
zdóvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti,

dovolenky, zamestnávateí m6že
Iďorá trváviac ako 30 dní, materskej alebo rodičovskej
z evidencie IJoZ iradu podťa ěl, IL bod 2, pri

toto pracovné miesto obsadiť

inyÁvoz

prípade zamestnávateť
dodržanípodmienok stanovených dohodou. v takom
pracovnú zmluvu na dobu určitúpočas
s novoprijatým zamestnancom uzatvorí
dohodou, V prípade, ak
zastupovania, pri dodržanípodmienoť stanovených
nepreobsadí, miesto sa považuje za
zamestnávatef dočasne voťné pracovné miesto
počas tejto doby poskytovaný nebude,
obsadené, ale príspevok na pracovné miesto

povaŽuje zvýŠeniePoČtu
vývorenie pracovného miesta u zamestn ávateía sa
mesiacov v porovnaní
pracovných miásto ktoré predstavuje v priemere za 9 jeho
zamestnancov, Ak
nárast počtu
s rovnakým p".J.t eo"ajúcim obdobím celkový
predchádzajúcej vetY,
nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podl'a
zvýšeniu nedošlo v dósledku zrušenia
zamestnávut.r, ].-pouirrir} pr.ut azať, zč ktomuto
1 písm, b) zákona é,311,1200l Z, z,
pracovných miest aouod,, nadbytoěnosti (§ 63 ods,
tejto podmienky je
"
v znení neskoršícňpredpisov).
_ Zákonníka |ráce
^u*d*y.i vSplnenie
prílohe č, 2 tejto dohody,
zamestnávat"r f,ouiooy preukazai údajmi
mesiacov od vytvorenia/obsadenia
najneskór do 3'Ó utendárnych dní po uplynutí 9

8. Za

_

pracovných miest.

g.

pracovného miestao
Ak zamestnávatel, nesplní podmienku doby povinného trvania
povinný vrátiť úradu pomernú čast,
na ktoré u"r porr.}tnut.ý finánčný príspevoko"jó
počas ktorého
poskytnutého nnanrncno p.i.p.rúo zodpovedajúcu obdobiu,
dní odo dňa
nezachoval toto pracovné .i".to, a to v iehote do 30 kalendárnych nedohodne
prostriedkov, ak sa s úradom
doručenia ,vrri"i,nÁu na vratenie finančných
dňom
príspevku zaéínanasledujúcim
na inej lehote. výpočet pomerneJ časti finančného
pomeru suoz.
po zrušení pru.ourreno miesta _ sŘončenia pracovného

10.

priebehu 9 mesiacov od vytvorenia Pracovných miest zruŠil
1 písm, b zákona ó, 3|Il200t
akékolŤek pracovné miesto pre nadbytočnosto (§ ó3_ ods,
poskytnutý finančný
Z, z. Záko*ir.u pra"e) je povinný ,ratit riradu celý najnřšie
najviac do výšky celého
príspevok na pracovné miesto_ ia počet zrušených miest,
miesta, do 30 kalendárnych
lyplateného príspevku za všetky podpo.on"né pracovné
prostriedkov, ak sa s Úradom
dní odo dra aoruje rtta výzvy rirÁ^na vrátenie finančných

Ak

zamestnétvateť

v

nedohodne na inej lehote,

11.

výdavkov na toho istého UoZ
Z dóvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých
poskytnutý zamestnávatel,ovi na
v tom istom čase, íinančnýpríspevok nemóže byť
z verejných zdrojov,
tých nákladorr, nu r.ior" ." už bol poskytnutý príspevok
úhradu

12,

disciplíny,
finančnej_kontroly na mieste zistí porušenie finančnej
je
oPrávnený
auditu, ktorý
oznámi úrad poruš*i" nrrurronej disóipliny Úradu vládneho
Ak
disciplíny,
finančnej
porušenie
ukladat' a vymáhať odvod, p.nat. u potutu za
disciplíny
q;sk" porušenia finančnej
príjemca pomoci odvedie finánčnéprort.i"dky uo
áo"dňa skónčenia kontroly správne konanie sa nezačne.

Ak sa pri výkone

l0. Účinnosť dohody skončípodl'a článku VI.
tejto dohody.
l1. Táto dohodaje vYhotovená v dvoch rovnopisoch,
zktorych úrad dostanejeden rovnopis
a zaanestnávateť dostan?. jeO.e, rovnopis. Účastníci doňody
vyhlasujú, že sú oprávnení
túto dohodu PodPísať,že si ju riadne a dósledne pr.eiái
u ,,nrriJrÍ" , |.j olruho,,,,
neuzavreli ju vtiesni, ani za zvlášť nevlhodnýct
poaÁl.nok a nu ,nuk"rirhlasu sjej
ju
obsahom

vlastnoručne podpisujú.
1
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Ing, Antoí Kulan

PhDr. Monika Chomová

štatutárny zástupca zamestnávatel'a

riaditel'úradu

Prílohy k dohode
príloha č. ]

- Evidencia obsadzovania/preobsadzovania

príloha č. 2

- preukazovanie nárastu/úbytku pracovných miest
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pracovných miest
u zamestnávateťa

