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OPERACNÝPROGRAM
LUDSKÉZDROJE

DOHODA

C. 119/2017/§ 54 - CnTP- A3

o poskytnutí financného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
u verejných zamestnávatel'ov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre VoZ

v rámci národného projektu "Cesta na trh práce"- Aktivita c. 3 podl'a § 54 ods. 1 písm.
a) zákona c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov znení neskorších predpisov pre subiekty nevvkonávaiúce hospodársku cinnost'

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi úcastníkmi dohody:

(dalej len "dohoda"),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topl'ou
sídlo: Námestie Slobody 5, 093 22 Vranov nad Topl'ou
v mene ktorého koná: PhDr. Jozef Baran, riaditel'
ICO: 30794536
DIC: 2021777780

štátna pokladnica: Štátna pokladnica
IBAN: SK97 8180 0000 0070 0053 4119

SK75 8180 0000 0070 0053 4127
(dalej len .,úrad")

zamestnávatel'om

právnickou osobou/fyzickou osobou
názov/meno:
sídlo/prevádzka
zastúpeným štatutárnym zástupcom:
ICO:
DIC:

SK NACE Rev2 (kód/text)
bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len "zamestnávatel"')
(spolu len "úcastníci dohody").

a

Obec Nižný Krucov
Nižný .Krucov 48, 093 01
Mgr. Vladimíra Hermanovská
332615
2020630260
84110 - všeobecná verejná správa
VÚB, a.s, Vranov nad Topl'ou
SK87 5600 0000 0042 5125 7001

Tento projekt sa realizuje ve/aka podpore z Európskeho sociá/neho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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Preambula

Úrad a zamestnávatel sa dohodli na tomto znení dohody o poskytnutí financného príspevku
(dalej len "dohoda"), na vytvorenie pracovných miest pre uchádzacov o zamestnanie (dalej
len "VoZ") a znevýhodnených uchádzacov o zamestnanie (dalej len "ZVoZ") Dohoda sa
uzatvára na základe zverejneného Oznámenia:o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie
financného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávatelov
vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre VoZ/ZVoZ v rámci národného projektu
"Cesta na trh práce "- Aktivita c. 3 (dalej len "oznámenie") podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona
c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ~ o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (dalej len "zákon o službách zamestnanosti").,

,

Clánokl.
~ Úcel a predmet dohody

1. Úcelom dohody je úprava práva' povinností úcastníkov dohody pri poskytovaní
financného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných
zamestnávatel'ov pre VoZ/ZVoZ (d'alej len "financný príspevok"), v rámci
národného projektu "Cesta na trh präge"- Aktivita c. 3 podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona
c. 5/2004 Z. z. o službách zame~tpanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktotW sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu (d'alej len "ESF") a* štátn~11orozpoctu Slovenskej republiky (dalej len "ŠR")
v zmysle:

a) Operacnéhoprogramu Ludské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanost*

b) Národného projektu" Cesta na trh práce" -Aktivita c. 3
Kód ITMS 2014+:312031D574*

c) Oznámenia c. 1I2017/§54/CnTP/A3
d) Zákona o službách zamestnanosti.

2. Predmetom dohody je poskytovanie financného príspevku zamestnávatelovi na podporu
vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce"- Aktivita c.
3, podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými
a úcinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky aprávnymi
aktmi Európskeho spolocenstva*.

3. Financný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku z ESF a zo
príspevku ŠR.. Vzájomnýpomer medzi prostriedkami .spolufinancovaniaje: 85 % z ESF
a 15 % zo ŠR *.

Clánok II.
Práva a povinnosti zamestnávatela

Zamestnávatel sa zaväzuje:

1. Vytvorit' pracovné miesto(a) pre VoZ/ZVoZ podla §6 a §8 zákona o službách
zamestnanosti v celkovom pocte: 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociá/neho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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1.1 Udržat po dobu najmenej 3 - 12 mesi~\.~ov(v závislosti od doby trvania pracovného

pomeru úrad vyberie) pracovné miesto(a) v celkovom pocte: 1 (ak sa s úradom písomne
nedohodne inak). Splnenie podmienky doby udržania, je zamestnávatel povinný
preukázat na osobitnom tlacive (evidencia obsadzovania/preobsadzovania pracovných
miest, ktoré je povinnou prílohou c. 6 podla bodu 6 tohto clánku, najneskôr do 30
kalendárnych dní od uplynutia 3-12 mesiacov (v závislosti od doby trvania pracovného
pomeru úrad vyberie) od vytvorenia pracovný<'hmiest.

2. Obsadit' pracovné miesto(a) po odsúhlaseni úradom vytvorené podla bodu 1, najneskôr
do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia úcinnosti tejto dohody (ak sa s úradom
písomne nedohodne inak), uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na plný
pracovný úväzok alebo najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného
pracovného casu, na dobu 3-12 mesiace (v závislosti od doby trvania pracovného
pomeru) resp. na neurcitý cas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 3 mesiace,
na druh prác, ktoré súvisia s predmetom cinnosti zamestnávatela, s ohladom na
profesijné a kvalifikacné predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu,
v štruktúre podla tabulky:

\

I Podla vyhlášky ŠÚ Slovenskej republiky c. 384/2015 Z.Z. zo dna 26. novembra 2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

2.1 V prípade, ak sa zamestnávatelovi nepodarí obsadit/preobsadit pracovné miesto(a) v
stanovenej lehote, môže požiadat úrad o predí~enie lehoty obsadenia/preobsadenia. V
takom prípade je v case plynutia stanovenej lehoty povinný písomne požiadat' úrad o
jej predÍženie. . .

2.2 Informovat sa u prijatého zamestnanca a následne si to overit' na príslušnom úrade,
ci zamestnanec má vyplnenú a podpísanú Kartu úcastníka (najneskôr v den nástupu
do pracovného pomeru).

3. Predložit úradu za každého VoZ/ZVoZ prijatého na vytvorené pracovné miesto
najneskôr do 10 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru:

a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona c. 311/2001 Z.z. Zákonníka
práce v platnom znení (dalej len "Zákonník práce"), v ktorej je povinný na prvej strane
uviest, že UoZ/ZUoZ je prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného
projektu "Cesta na trh práce"- Aktivita c. 3 a platový dekrét, resp. iný podobný
doklad, ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súcastou pracovnej zmluvy.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociá/neho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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Predpokladan '

Profesia
Praco\'nj(musí byt Kód Predpokladan Predpokladaná mesacná é náklady na

Potet totožná Ýdátum pf$mer ()ue celková cena práce každom
,sprofesiou ISCO - vzniku dohodniutý prijatého zamestnanca jednotlivompracovných uvedenouv OSI pracovnébo na dobu! (v €) Idoba poskytovania PM ;miest

budúce.i pomeru (uviest pnc:t
príspevku (v€)pracov(lej (vytVoreniaPM) mesiacCv

(v mesiacoch) stl.6*stI.7zmluve)

stk! §tI,2 stI.3 , tl.4 st\.5 ..st\.6 st\.7 st\.8

! robotník l. 6. 2017 12 614,02 12 7368.24
9629999

<

PredpokladaPé
7368,24náklady spolu

(v€)



b) zamestnávatelom potvrdenú kópiu prihlášky na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platených zamestnávatelom
c) evidenciu obsadzovanialpreobsadzovania pracovných miest (príloha c. 6),
d) podla potreby i dalšie doklady, ktoré urcí úrad.

4. Dodržiavat' štruktúru vytvorených pracovných miest v súlade s bodmi 1 a 2 tohto
clánku, pridelovat zamestnancom prácu podla pracovnej zmluvy a platit im za
vykonanú prácu dohodnutú mzdu v súlade s predloženou žiadost'ou o poskytnutie
financného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v dohodnutom výplatnom
termíne; zamestnávatel' nie je oprávnený znížit' dohodnutú mzdu do skoncenia
trvania záväzku (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).

5. Vytvorené pracovné miesta obsadzovat' len VoZ/ZVoZ podl'a bodu 2 tohto clánku.

6. Viest' osobitnú evidenciu obsadzovanialpreobsadzovania pracovných miest vytvorených
na záklaae tejto dohody, vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

7. V súlade s clánkom III. bod 1 tejto dohody predkladat úradu mesacne pocas doby
poskytovania financného príspevku najneskôr do posledného kalendárneho dna
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná, v 2 vyhotoveniach
žiadost o úhradu platby a zároven 1 originál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich
vynaložené náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na povinné
verejné zdravotné poistenie, preddavku poistného na sociálne poistenie a povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávatelom, na
zamestnávanie ktorých sa poskytuje financný príspevok. Za tieto doklady sa považujú
najmä: mzdový list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o skutocnom vyplatení
mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na povinné verejné
zdravotné poistenie, preddavku na sociálne poistenie a na povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávatelom- mesacné výkazy preddavkov na poistné
na povinné verejné zdravotné poistenie, mesacný výkaz preddavku vrátane poistného
a príspevkov do Sociálnej poistovne a výpisy z úctu zamestnávatela, resp. potvrdenie
banky o uskutocnení platby a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú cast'
pokladnicnej knihy úctovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe
týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.

8. V súlade s clánkom III. bod 2 tejto dohody predložit úradu za obdobie, na ktoré je
uzatvorená táto dohoda, v dvoch vyhotoveniach žiadost o úhradu platby jednorazového
príspevku a zároven jeden originál a jednu kópiu dokladov preukazujúcich
vynaložené náklady súvisiace s výkonom zamestnávania najneskôr do 60
kalendárnych dní od vytvorenia pracovného miesta. Za tieto doklady sa považujú najmä:
faktúry a doklady o nákupe, výpisy z bankového úctu zamestnávatela alebo potvrdenia
banky o uskutocnení príslušnej platby, v prípade platby v hotovosti aj tú cast pokladnicnej
knihy úctovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp. kde sa
predmetný výdavok nachádza.

9. Oznámit úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do
30 kalendárnych dní odo dna kedy skutocnost nastala, vrátane oznámenia každého
skoncenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ých) sa poskytujú financné
príspevky na základe tejto dohody. Súcasne predložit kópiu dokladu o skoncení
pracovného pomeru, zamestnávatelom potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného
poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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10. Oznámit úradu po 1 mesiaci odo dna skoncenia povinnej doby udržania pracovného
miesta (3-12 mesiacov, v závislosti od doby trvania pracovného pomeru), najneskôr do 10
kalendárnych dní po uplynutí tohto l.mesiaca, trvanie pracovného pomeru, resp.
skoncenie pracovného pomeru. V oboch prípadoch aj v prípade skoncenia alebo trvania
pracovného pomeru je zamestnávatel povinný predložit osobitné tlacivo (evidencia
obsadzovania/preobsadzovania pracovných miest, ktoré je povinnou prílohou c. 6)
a v prípade skoncenia pracovného pomeru aj kópiu dokladu o skoncení pracovného
pomeru. Ak skoncenie pracovného pomeru nastane pocas tohto mesiaca,
zamestnávatel má povinnost preukázat túto skutocnost v zmysle tohto clánku,
najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dna skoncenia pracovného pomeru.

11. V prípade predcasného skocenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ých)
pracovné miesto(a) sa poskytuje financný príspevok podla tejto dohody preobsadit
v lehote podla clánku V bod 5 tejto dohody iným VoZ/ZVoZ, s dodržaním podmienok
podla bodu 2 tohto clánku. Zároven predložit za každého nového VoZ/ZVoZ prijatého na
toto pracovné miesto doklady podla bodu 3 tohto clánku.

12. Na vyžiadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožnit výkon
fyzickej kontroly a poskytovat pri tejto kontrole súcinnost, a to priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody, a to aj po ukoncení platnosti tejto dohody až do 31.12.2028.

13. Umožnit povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a dalším kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnut do svojich
úctovných výkazov, bankových výpisov a dalších dokladov a umožnit vykonanie kontroly
a auditu priebežne pocas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po
ukoncení ich trvania až do 31.12.2028. V prípade, ak zamestnávatel neumožní výkon
kontroly a auditu vzniká zamestnávatelovi povinnost vrátit poskytnutý financný príspevok
v plnej výške.

14. Vytvorit povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a d'alších kontrolných a audítorských orgánov, vykonávajúcim kontrolu,
primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly a poskytnút im pri jej výkone
potrebnú súcinnost a všetky vyžiadané informácie a listiny, týkajúce sa najmä
oprávnenosti vynaložených nákladov.

15. Oznacit priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa poskytujú financné príspevky
v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi informujúcimi o tom,
že aktivity, ktoré sa realizujú v rámciprojektu sa uskutocnujú vdaka pomoci EÚ, konkrétne
vdaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu. Uvedené oznacenie
ponechat na pracovisku po dobu trvania tejto dohody*.

16. Uchovávat túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého financného príspevku až do 31.12.2028.

17. Dodržiavat zákon c. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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Clánok III.

Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje poskytnút' zamestnávatel'ovi:

1. Financný príspevok na úhradu casti celkovej ceny práce:
a) mesacne na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške

minimálnej celkovej ceny práce ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa
príspevok poskytuje. Pre rok 2017 najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce
588,11 €,
Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený
týždenný pracovný cas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menšom akoje
rozsah ustanoveného týždenného pracovného casu (najmenej však polovicný pracovný

cas),~výškapríspevku sa pomerne kráti.

2. Financný príspevok na úhradu casti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním
pracovnej cinnosti zamestnanca (napr. na pracovné náradie, pracovné pomôcky, osobné
ochranné pracovné prostriedky apod.) jednorázovo najviac vo výške 5 % celkovej ceny
práce, vypocítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý až tretí štvrtrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 je to najviac vo výške 59,89 €.
Uvedená maximálna výška príspevku je rovnaká pri plnom ale aj polovicnom pracovnom
úväzku.

Ak zamestnávatel poberá tento príspevok na viacerých zamestnancov, je možné ho
kumulovat.

I Podla vyhlášky ŠÚ Slovenskej republiky c. 384/2015 Z.z. zo dna 26. novembra 2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

3. V súlade s bodom 1 tohto clánku poskytovat zamestnávatelovi financný príspevok na
jeho úcet mesacne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna predloženia kompletných
dokladov podla clánku II. bod 7 tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predložených
dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sOciálnehofondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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Celkový

trvania
Doba

Celková 95% lna príspevok. Nevyb..utD
príspevok

Pocet Kód* POSkytC1 mesacná CCP mesacná za celé nákldy
,na

pracovn vania jedootlifépracov ého zamestn výška obdobie súvisiace
ných ISCO - príspevk

cena
PM (v €)

miest 08 pomeru u(v práce anca príspevk s vykonávaní
(v mesiaco

zamestna (v€) una IDpracovnej
mesiaco

ch)
nea CCP stl.4 x cinnosti (v €) stl.8 +

ch) (v€) (v€) stl.7'" stl.9
""""'.""""

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 stl.8 stl.9 sd.IO
1 9629999 12 12 614,02 583,31 588,11 6999,72 59,89 7059,61

Spolu max. výška
financných príspevkov 7059,61
na PM



./

predložených dokladov, lehota na vyplatenie financného príspevku podla predchádzajúcej
vety neplynie, a to až do skoncenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je to
uvedené v clánku II. bod 7 tejto dohody, ale len v lehote v nom stanovenej. V prípade, ak
zamestnávatel nepreukáže za sledovaný mesiac skutocne vynaložené náklady v lehote
stanovenej v clánku II. bod 7 tejto dohody, úrad financný príspevok za toto obdobie
neposkytne. V prípade dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávatela došlo
k nedodržaniu podmienok tejto dohody a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávatela
kontrola alebo iné konanie, je úrad oprávnený pozastavit vyplácanie financného príspevku
až do ukoncenia výkonu kontroly alebo iného konania.

4. V súlade s bodom 2 tohto clánku poskytnút' zamestnávatelovi financný príspevok na
jeho úcet, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna predloženia kompletných dokladov
podla clánku II. bod 8 tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti
predložených dokladov, lehota na vyplatenie financného príspevku podla predchádzajúcej
vety neplynie, a to až do skoncenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov,
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je to
uvedené v clánku II. bod 8 tejto dohody, ale len v lehote v nom stanovenej. V prípade, ak
zamestnávatel nepreukáže skutocne vynaložené náklady v lehote stanovenej v clánku II.
bod 8 tejto dohody, úrad financný príspevok za toto obdobie neposkytne. V prípade
dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávatela došlo k nedodržaniu podmienok tejto
dohody a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávatela kontrola alebo iné konanie, je
úrad oprávnený pozastavit vyplatenie financného príspevku až do ukoncenia výkonu
kontroly alebo iného konania.

5. Vrátit' zamestnávatelovi originál dokladov predložených podla clánku II. bod 7, 8 tejto
dohody do 60 kalendárnych dní odo dna ich predlož~nia. Za den predloženia dokladov sa
v tomto prípade považuje den, ked sa predložená žiadost o platbu stala kompletnou, resp.
den odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.

6. Realizovat úhradu financného príspevku podla tejto dohody najdlhšie do 10/2021.

7. Pri používaní verejných prostriedkov zachovávat hospodárnost, efektívnost a úcinnost ich
použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Poskytnút zamestnávatelovi materiály zabezpecujúce informovanost o tom, že aktivity,
ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutocnujú vdaka pomoci EÚ, konkrétne vdaka
prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálnehofondu*.

9. Overit ci vybraný VoZ/ZVoZ spÍna podmienky projektu.

Clánok IV.
Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatelovi
v súvislosti s touto dohodou najskôr v den jej úcinnosti, boli skutocne vynaložené
zamestnávatelom, sú riadne odôvodnené a preukázané a boli uhradené z úctu
zamestnávatela uvedeného na l. strane tejto dohody.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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V prípade platieb v hotovosti sú výdavky oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej
platbe v den platby nie je mínusový.

2. Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávatel vynaložil na vytvorenie
pracovného miesta pre zamestnanca(ov) z oprávnenej cielovej skupiny, ktorý(í) pred
vstupom do projektu vyplnil (i) a podpísal(i) Kartu úcastníka.

3. Výdavky v súvislosti s financnými príspevkami sú oprávnené len v tom prípade, ak spÍnajú
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, úcelnosti a zodpovedajú potrebám národného
projektu.

4. Oprávnenými nákladmi na úcely tejto dohody sú:

1) Financný príspevok na úhradu casti celkovej ceny práce :
a) mesacne na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške

minimálnej celkovej ceny práce ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa
prísnevok poskytuje. Pre rok 2017 najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce
588,11 €,
Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený
týždenný pracovný cas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menšom ako je
rozsah ustanoveného týždenného pracovného casu (najmenej však polovicný pracovný
cas), výška príspevku sa pomerne kráti.
Napr. v prípade polovicného pracovného úväzku, mesacná výška príspevku na úhradu
casti CCP pocas trvania dohody zodpovedá sume maximálne 294,05 €.

2) Financný príspevok na úhradu casti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním
pracovnej cinnosti zamestnanca (napr. na pracovné náradie, pracovné pomôcky, osobné
ochranné pracovné prostriedky apod.) jednorázovo najviac vo výške 5 % celkovej ceny
práce, vypocítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za prvý až tretí štvrtrok kalendárneho roka, ktory predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 je to najviac vo výške 59,89 €.
Uvedená maximálna výška príspevku je rovnaká pri plnom ale aj polovicnom pracovnom
úväzku. -
Ak zamestnávatel poberá tento príspevok na viacerých zamestnancov, je možné ho
kumulovat.

V prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané platbou v hotovosti oprávnené,
ak hotovostné platby jednotlivo neprekrocia suniu 500 €, pricom maximálna hodnota
realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne l 500 E.

5. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávatel povinný podporené pracovné miesto
udržat.

6. Dohodnutá výška financného príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude menit
(nevalorizuje sa).

Clánokv.
Osobitné podmienky

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociá/nehofondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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1. Zamestnávatel', ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za

hospodárenie s nimi a je povinný pri ich používaní zachovávat' hospodárnost',
efektívnost' a úcinnost' ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona c. 523/2004 Z. z.
o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

2. Zamestnávatel berie na vedomie, že financný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
štátneho rozpoctu SR a EÚ* . Na úcel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia
a ich vymáhanie sa vztahuje režim upravený v osobitných predpisoch, najmä § 68 zákona
o službách zamestnanosti, zákon c. c. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon c. 523/2004 Z.
z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon c. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Zamestnávatel súcasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súcastou
financného riadenia štrukturálnychfondov *.

3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávatelovi nárok na uhradenie nákladov
v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov
aj ich nevyhnutnost, hospodárnost a efektívnost.

4. Vo väzbe na clánok II. bod 1 a 2 tejto dohody sa za den obsadenia pracovného miesta
u zamestnávatela na úcely tejto dohody považuje den vzniku pracovného pomeru, t. j.
den, ktorý bol s UoZ/ZUoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako den nástupu do
práce na uvedenom pracovnom mieste a tento den je zároven aj dnom vytvorenia
pracovného miesta zamestnávatelom.

5. V prípade uvol'nenia vytvoreného pracovného miesta, na ktoré sa poskytuje financný
príspevok, je zamestnávatel povinný preobsadit' pracovné miesto iným UoZ/ZUoZ
z oprávnenej cielovej skupiny podla cl. II. bodu 2 v lehote do 30 kalendárnych dní (ak sa
s úradom písomne nedohodne inak) od jeho uvolnenia. Pocas doby neobsadenia
pracovného miesta sa financný príspevok na uvolnené pracovné miesto neposkytuje.
Poskytovanie financného príspevku na toto miesto sa predlžuje, ak doba neobsadenia
pracovného miesta trvá ~ minimálne celý kalendárny mesiac. Dohodnutá doba
udržania pracovného miesta sa predlžuje o dobu, pocas ktorej toto pracovné miesto
nebolo obsadené.

Ak podporované uvolnené pracovné miesto nebude preobsadené podla prvej vety,
nebude už toto miesto d'alej financne p.odporované, ani v prípade jeho neskoršieho
obsadenia UoZ/ZUoZ. Ak zamestnávatel v lehote do 30 kalendárnych dní (ak sa
s úradom nedohodne písomne inak) miesto nepreobsadí, je povinný vrátit úradu
pomernú cast poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, pocas ktorého neudržal
toto pracovné miesto.

6. V prípade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávatelovi
financný príspevok je docasne vol'né napr. z dôvodu docasnej pracovnej neschopnosti,
materskej alebo rodicovskej dovolenky, zamestnávatel môže toto pracovné miesto
obsadit iným UoZ/ZUoZ z evidencie UoZ úradu podla cl. II. bod 2, pri dodržaní
podmienok stanovených dohodou. V takom prípade zamestnávatel s novoprijatým
zamestnancom uzatvorí pracovnú zmluvu na dobu urcitú pocas zastupovania, pri dodržaní
podmienok stanovených dohodou. V prípade, ak zamestnávatel docasne volné pracovné
miesto nepreobsadí, miesto sa považuje za obsadené, ale príspevok na pracovné miesto
pocas tejto doby poskytovaný nebude.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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7. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávatel'a považuje zvýšenie poctu
pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 3-12 mesiacov (v závislosti od doby
trvania pracovného pomeru) v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím
celkový nárast poctu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu poctu pracovných
miest podl'a predchádzajúcej vety, zamestnávatel' je povinný preukázat, že k tomuto
zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytocnosti (§ 63 ods.
1 písm. b) zákona c. 311/2001Z. z. - Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).
Splnenie tejto podmienky je zamestnávatel povinný preukázat údajmi uvedenými
v prílohe c. 7, ktorá je povinnou prílohou tejto dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní
po uplynutí 3-12 mesiacov (v závislosti od doby trvania pracovného pomeru) od
vytvorenia pracovných miest.

8. Ak zamestnávatel' nesplní podmienku doby povinného udržania pracovného miesta,
na ktoré bol/i poskytnutý/é financný/é príspevok/ky, je povinný vrátit úradu pomernú
cast' poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, pocas ktorého neudržal toto
pracovne miesto, do 30 kalendárnych dní odo dna zrušenia pracovného miesta -
skoncenia pracovného pomeru s UoZ/ZUoZ (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).

9. Ak zamestnávatel' v priebehu 3-12 mesiacov (v závislostiod doby trvaniapracovného
pomeru) od vytvorenia pracovných miest zrušil akékolvek pracovné miesto pre
nadbytocnost podla § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (príloha c. 7) je povinný
vrátit úradu poskytnutý financný príspevok za pocet zrušených pracovných miest, vo
výške najnižšieho poskytnutého financného príspevku, a to najneskôr do 30 kalendárnych
dní od zrušenia pracovného miesta z dôvodu nadbytocnosti.

10. Zamestnávatel nemôže docasne pridelit' zamestnanca z pracovného miesta, na ktoré sa
mu v zmysle tejto dohody poskytuje financný, na výkon práce k užívatelskému
zamestnávatelovi v zmysle § 58 Zákonníka práce. Ak tak z prevádzkových alebo iných
dôvodov urobí, je povinný bez vyzvan ia vrátit úradu financné prostriedky, poskytnuté na
zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna
docasného pridelenia.

11. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého
UoZ/ZUoZ v tom istom case, financný príspevok nemôže byt' poskytnutý
zamestnávatel'ovi na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok
z verejných zdrojov, alebo zdrojov EŠIF.

12. Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považované za porušenie financnej
disciplíny podla zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podozrenie z
porušenia financnej disciplíny zo strany príjemcu financného príspevku je dôvodom pre
výkon následnej financnej kontroly úradu. Ak sa preukáže porušenie financnej disciplíny a
príjemca financného príspevku neuhradí dlžnú sumu do skoncenia kontroly, úrad postúpi
príslušnú spisovú dokumentáciu na správne konanie príslušnej Správe financnej kontroly
Slovenskej republiky, ktorá je oprávnená ukladat a vymáhat odvod, penále a pokutu za
porušenie financnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpoctu a EÚ* a
príjemca financného príspevku je v zmysle § 31 zákona o rozpoctových pravidlách
verejnej správy povinný vrátit financný príspevok v stanovenej výške.

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociá/neho fondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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Clánok VI.
Skoncenie dohody

1. Túto dohodu je možné skoncit' na základe vzájomnej písomnej dohody úcastníkov tejto
dohody.

2. Každý úcastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedat. Výpovedná doba
je jednomesacná a zacína plynút od prvého dna kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
dorucení výpovede. Vypovedaním dohody zo strany zamestnávatela, vzniká mu
povinnost vrátit na úcet úradu všetky poskytnuté financné prostriedky do 30
kalendárnych dní odo dna podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného
podania na úrade.

3. Každý~zúcastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od dohody v prípade jej závažného
porušenia. Pre platnost odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení dorucené
druhému úcastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je úcinné dnom dorucenia oznámenia
o odstúpení druhému úcastníkovi tejto dohody. Odstúpením od dohody je zamestnávatel
povinný vrátit úradu pomerne poskytnuté financné prostriedky do 30 kalendárnych
dní od nadobudnutia úcinnosti odstúpenia na úcet úradu.

4. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatela
porušenie povinností ustanovených v clánku II. v bodoch 1, 1.1,2,3,4,9, v clánku V. bod
10, a na strane úradu porušenie povinností podla clánku III. v bode 3,4.

Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

5. Úcinnost dohody skoncí splnením záväzkov úcastníkov dohody.

Clánok VII.
Všeobecné a záverecné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma úcastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

2. Z objektívnych prícin, ktoré by mali za následok nedodržanie podmienok dohody, môže
úrad využit klauzulu" ak sa s úradom písomne nedohodne inak".

3. V každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzat císlo tejto dohody.

4. Právne vztahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR, ktoré majú vztah k záväzkom úcastníkov tejto dohody.

5. Zmluvné strany uzatvárajú týmto dohodu podla § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,
v zmysle ktorej sa ich záväzkovo - právne vztahy spravujú a budú spravovat
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Prechod a prevod práv a povinností úcastníkov tejto dohody na tretie osoby nie je
možný.

7. Zamestnávatel súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto dohody v rozsahu:
názov, sídlo, miesto prevádzky, pocet vytvorených pracovných miest, výška financného

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v rámci Operacného programu Ludské zdroje.
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príspevku.

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnost celej dohody. Úcastníci sa v takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný úcel a obsah sledovaný touto
dohodou.

9. Táto dohoda nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody a úcinnost
dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

IO.Úcinnost dohody skoncí splnením záväzkov úcastníkov dohody, alebo spôsobom
uvedeným v clánku VI. v bodoch 1 a 2 tejto dohody, pokial nedôjde k odstúpeniu od
dohody podla clánku VI. bodu 3 tejto dohody.

11. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a
zamest!lávatel dostane jeden rovnopis. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto
dohodu podpísat, že si ju riadne a dôsledne precítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju
v tiesni, ani za zvlášt nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisujú.

Vo Vranove n. T. dna 29.05.2017 Vo Vranove n. T. dna29.05.20l7

-

Príloha: evidencia obsadzovanialpreobsadzovania. prac0v.ných miest
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