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DOHODA

o posk)'tnutí príspevku na aktivačnú čínnost' formou menších obecných služíeb pre obce
podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

č. 4/§52/2012/NP V-2

uzatvorená medzí

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Adresa: F. Lehára 18, 984 O1 Lučenec
zastúpený riaditel'kou Ing. Ol'gou Koparanovovou
IČO: 37949616
Bankové spojenie: tátna pokladnica Č. účtu: 7000131969/8180
DIČ: 202 1766340
(ďalej len "úrad PSVR")

a

Obec Halič

Adresa: ul. Mieru Č. 66. 985 II Ilalič

zastúpená starostom Vladimirom Rehanekom
IČO:316091
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s. Č. účtu: 600874400 I/5600
DlČ: 2021237075
(ďalej len" obec" a spolu s úradom PSVR ďalej len "í.častníci dohody")

Článok J

Predmet dohody

I. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečeni realizácie
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obee podľa § 52 zákona Č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti")

V zmysle
Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Národného projektu Aktivácia uchádzačovo zamestnanie
ITMS kód: 27110130003
Prioritná os Č. I - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti



Článok II

čel dohody

l. Účelom dohody je po k)1nutie pri pe"ku na aktivačnú činnosť ronnou menších obecn)'ch
služieb pre obec.

2. Obec berie na vedomie, že finančný príspevok. a to aj každá jeho časť, je vereJnym
prostriedkom lovenskej republiky podra osobitného predpisu (§ 2 pism. a zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

enávratný finančný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu R a z príspevku
z Európskeho sociálneho fondu (E F) v pomere 15% : 85%. a použitie týchto prostriedko\.
kontrolu použitia l)'chto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje

režím upravený v osobitn)ch predpisoch (zákon č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávani a o
zmene a doplneni niektor)ch zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 502'200 l
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon .
523/2004 Z. z. o rozpočtov)'ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých
zákonov). Obec súčasne berie na vedomie. že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako príjímate!' pomoci dodržiavať

pravidlá oprámenosti výdavkov.

3. Obec si je vedomá. že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovať aj porušenie
finančnej disciplíny podľa 31 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách \erejnej
správy a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Článok III

Práva a povinnosti úradu P R

Úrad PSVR sa zaväzuje:

l. Posk}10vať obci pí onrne alebo elektronicky raz za mesiac. najneskôr do 20. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. na účely organizovania menších obecných služieb údaje o uchádzačoch

o zanlestnanie (ďalej len .,VoZ..), ktorí majú v obci trvalý pobyt a ktorí sú dlhodobo evidovaní
VoZ v zmysle § 8 ods. l písm. c) zákona o službách zamestnanosti a zároveň sú poberatel'mi
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dá\'ke v hmotnej núdzi podl'a § 52 ods. I a ods. 5 písm.
e) zákona o službách zamestnanost i.

2. Zabezpečiť výber vhodných oZ. ktorí majú trvalý' pobyt v obci. resp. prechodný pob}1 v obci.
ktorá organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle
tejto dohody.

3. Posky1núť obci prí pevok podľa § 52 ods. 7. 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti na úhradu
časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najvíac vo
vý'ške 2 ./.t8,00 EUR a prispevok na úhradu časti celkovej ceny práce zame tnanea, ktor)'
organizuje menšie obecné služby. ak má takého zamestnanca. najviac vo výške 1 944,00 EUR.

spolu najviac vo vj,ške.j 392,00 EUR. slovom: štyritisíctristodeväťdesiatdvaeur.

4. Pri stanovení celkovej výšky príspevku podľa bodu 3 zohľadniť dohodnutý' tý'ždenný roz ah
vykonávania menších obecných služieb (ak bude menej ako 20 hodín, do celkovej \ýšky
príspevku sa započítava len pomerná časť príspevku). termín začatia vykonávania menších
obecných služieb. dohodnutý počet oZ uvedený v čl. IV bod 2. ako aj celkový počet VoZ.
ktorí vykoná\'ajú. resp. vykonávali menšie obecné služby" obci a taktiež skutočnosľ. či bude
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ľol laraucn~ na akti\ačnú ČillllO,ľ počas pn ~ ch naj\ Iac šI~slieh kaknu,irnyeh mc,i'Ko\. rc,p
opako\ an~ počas u'alšieh d\ an<i'lieh bkndárnvch me,iaco\. Po lohraum:ni ly dllo ,kull>čno,u

poskytnúť obci mesačne prb,pe\ol- la t loZ ,)'kon,hajúeeho men"ic obecné služby,
štruktúre: pnspc\'ok. na úhradu é:.l~t1 nakiadu\. klOre ~lI\i~ia ~ ,:i..lllld\dniI1lIl1CJbldl UOCLIl:l:il

služieb pre obec najviac vo v)'škc 20,40 El R a prisp~\nk na úhradu časli cdkll\~j cen' pr'iCl'
Lameslnanca. klurí organi/ujť menšie obcen~ ,Iužhy. naj' iac ll) \~šk~ t6,211 El R. 'Iwlu
mesačneza t l uZ naj\ iac \ 0\ )ške 36,60 EľR.

5. I'o,ky tnúľ obci prispe\ ok \ plnej \ yškc podra bodu 4 Lohto článk u \ pnpade. ž~ tcrnlln lačaua

akt" ačn~j éinno,u l ol je od I. dňa do 15. dňa \' kalcndárnom mesiaci I'u,ky lnuľ obCI
prispe\ok \ polo\ ičn~j \ yške IO stano\encj plnej \~ šky \ pnpau~. že lcrnlln lačaua akll\ ačn~1
čmnostl ľoljc od 16. diía do konca kalcnd,irneho mc,iaca.

ú. Posky tnúľ obCI prispe\ ok \ plnej \) škc poJľa bodu 4 luhLo článku ak L ol l)UP'CICuIC pOC.I'
kalendárneho mcsiaca viac al,o dvojn",obok dohodnulého Ly ždenn.'ho praUl\ neho čaw

I'osky tnúľ obci prispc\'ok \ pol(l\ičnej \ í'ške pod ra bodu -l lohto článku. ak l ol odpracuIc
počas kalcndarneho mesiaca pnive dvojn,ísobok dohodnutého l~ idenneho praco\ neho i;,,,u.
rcsp. menej ako dvojmisobok ly žuenneho praco\ neho času.

7. PoskyLnúľ obci me,ačne prispcvok za l ol. klorí \ ykoná\'ali akli\ilČnÚ činnosľ \ prislušnom
kalendárnom mesiaci. \ o V) šk~ I.Odpo\·cda.lucej skutočm"uam podra bodu 4. '. (, a skutočne

\ ynaložen) m a pr~ukázanym \yda\lom.

8 Poukalo\'aľ obci počas doby organizo\ania akli\ačnej činnosu m~sačn~ prisp~\()k na účct.

najncskôr do 30 kalendárnych dm odo dňa predlož~nia \ šelk) ch dohodnuly ch do~ ladm
V prípade. ak úrad PSVR zistí \ predložení'ch dokladoch neLrovnalosli. alebn ma OpOdSll1lnen~

pochybnosli o pral OSI i alebo správnosti predložen)'ch doklado\. I~hola na \) platenl~

tlnančného prisp~vku podl'a predchád/ajúcej vety nepi) nic. a to aj do skončenia kOl1lml)
sprll\ nosti a pra\'osli predlož~nych doklado\. alebo do olbLránenia li'l~n) ch nelľll\ nalo,u

9. \'yplaliť poslednú splátku / celko\ého dohodnutého prbpe\ku po kompletnom pr~dloželll a
,kontrolo\'ani dohodnut~eh doklado\ a 1'0 I're"/o~el1i -,,>rún o k\'llI1/1fiko"'1I10111 /".il1o,,'
(Jrgal1i~(}\'lmia ltklÍ\·l/(..~J1L'i CÚHUJ\/i oproti \Ioru pn.:d lej ::lIL'llfim \' \ú/adl' \0 /lIll1l..'I"OIll

orglll1i::u\'0I111l1lktil'lIÓlf!/ 611I1o."i II \' súlade \ hot/om ,~

IO. Vrátiľ obci originál doklado\ predložen) eh podl'a CI. IV. bodu IU LeJto dohody do
60 kalendárnych dni odo dlla ich predložcnia. ak sa nedohodnú inak.

ll. Doručiť obci materiály zabezpečujúce publicitu spolutlnanco\'ania posky tnut)eh prisPC\ ko\
z proslriedko\ FSI'.

'-" 12.lrad I' 'VR .Ie povinn)' pri použi\ani \~r~jn)ch prostri.:dkm lacho\á\ať h\hl1llUarnl"ľ.

efektÍ\ nosľ a úČll1nosť použitia.

Čhinok IV

Pniva a povinnosti obcc

Obcc ~a "" ii/ujc:

I. lahClpeéiľ akti\'ačnu činnosť rormou I1lcnšlch oh~eny ch služi~h pre obcL Lak.•lby prac~

\ ykoná\ ane Uol boli určené na L1epšeni~ ekonomIck) ch. soclftln) ch. kulturny ch podl1ll~nok.

l\'orbu. ochranu. udržia\'anie a Ilepšo\'anie životného prostredia ob) \a[.:rO\ obce. slarostll\osľ

o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičs!\·a. podporu vzdelávania. roZ\'oj a po,k\'to\'aní~

sociálnych služieh a ďalšieh činností obce \' sociálnej oblasti. rol\'oi a ochranu dueho\ n) eh
a kultúrnych hodnôt. doplnko\'é \/delávanie deti a mládeže a na ro/\'oj a podporu komunilncj
činnosu



2. Zabezpečiť po dobu od 01.04.2012 do 30.09.2012 \)konávanie aktivačnej činnosti pre 20 l ol
\ štruktúre:

Druh \) koná\ anjch
prác podl'a § 51 ods. 2 PočCI lJOZ
zákoll:l
T\orba a ochrana,
udr"iavanic
a 11epšovanie ti\'otného :!O
prostredia oby\oatel'o\
obec

KZA~I

9161

Termín \ ~ koná\ ani3
od/do

01.041011-10.091011

Rozsah
«(5~dcnn) rOl\ rh

hodin)

's výnimkou predčasného ukončenia vykonávania menších obecných slu2ieb pre obec (Čl. IV
bod 12)

3. Zabezpečiť dodr2ia\'anie denného roz\ľhu začiatku a konca vykonávania akli\ ačnej činno,ti

LJol \ štruktúre:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do
7,30- 13.00- 7.30- 13,00- 7.30- 13.00- 7.30- 13.00- 7.30- U.OO-
11.00 16,00 11.00 16.00 11.00 16.00 11.00 16.00 11.00 16.00

deň

Uk~llovatel

časové rozpätie
(\ hodinach)

počet

Laradenjch
oZ 8 8 8 8 8

4. Koordinovať aklivačnú činnosI' UoL prostredníct"om O vlastných zamestnanco\ a
l zamestnanca prijatého na tento účel do pracovného pomeru z radov UoL. ktor) bude
organizovať aktivačnú činnosť UoZ v rozsahu 27,5 hodín týždenne na jedného zamestnanca.
Ak nastane skutočnosť. ktorá má za následok ukončenie pracovného pomeru organiL:itora. je
obec povinná v spolupráci s úradom PSVR do 15 kalendárnych dní od skončenia praco\ n~ho
pomeru určil' iného zamestnanca. ktorý bude aktivačnú činnosI' U07 organizoval'. Ak obce
neurčí (nezamestná) organizátora, je za organizovanie aktivačnej činnosti zodpO\ cdn)
štatutárny zástupca obce.

5. \' pnpade prijatia do zamestnania organizatora(o\) z rado\ L:ol. doručJ1' uradu I'S\'R
hodnovernú(é) kópiu(e) pracovnej(ých) zmluvy(zmlúv) najneskôr do 15 kalcnd,íl'l1ych dní od
uzavretia pracovného pomeru.

6. V prípade poverenia vlastného zamestnanca(ov) organizovanIm aktivačnej činnosti lJo/. zaslat'
úradu za tohto (tý'chto) zamestnanca(o\) hodnovemé kópie pracovnych zml\1\ a dohôd o zmene
pracovnÝ'ch podmienok k praco"nej zmluve. najneskôr do 15 kalcnd<Íl'I1)'ch dní odo (!Iia
začatia organizovania aktivačnej činnosti lIo/.

7. Vie I' dennú evidenciu dochád/.ky UoZ, ktorí sa lúčastllujú na aklivačnej činnosti

a organizátorov aktivačnej činnosti, ich vla tnoručnÝI1l podpisom, ktorým potvrdzujú učasť na
V) konávani aktivačnej činnosti. resp. na jej organizovaní. Obec U\'edenú e\idenciu u,cho\:Í\"
a po kytuje ju na fyzickú kontrolu úradu PSVR na základe vyzvania a v zmysle podmienok
stanovených v tejto dohode.

8. Predkladal' na základe
vyhotoveniach na úrad

dennej evidencie dochádzky Uo7 a organiz<Ítora(\\) \ (hm:h
P VR mesačne. najneskôr do 5 pnlco' n~'ch dní po upi) nlltl

,I



príslušného mesiaca, El'idellc'm', /il/ dochúd=k)' a odproCO)'(II1)"ch IUILlill Co/' l'l'koIlÚl'OjúClc!l
okll\'(/L'lIIí <'illnasl' (/ orgalll=ú/orol' ok/i\'ll('lIe/ <'inno\/i (Prílohy č, 1.1 d I ,:2d k tejlll dohode)

9, Dohodnuty rozvrh \) konávania aktivačnej činnosti podra rredlozeného denncho rM\ rhu
Lačiatku u konca vy koná\'unia akti\'učnej činnosti U07. je pre obec zavä/ny s \) mmkou ak
PO\ innosť LloL odpraco\'aľ dohodnut~' počet hodín pripadne na den praco\ neho pokoja
V prípade, ak na základe predloženého denného rozHhu má obec zaujem \ odČl\'odnen~ch

prípadoch organizovať akti\'ačne prace inak, napr. počas dní praco\ neho pokoja alebo \ol'na.
resp, \0 \ečem}'ch hodinách alebo nočnych hodinach. tuto skutočnosť o/namI obec uradu
P. \'R, l rad P \'R o U\'edeneJ skutočn stí upo\edomí loL 'ol môie I) kon,jl ať aktll acnú
činnosť aj \'0 I'ečern~'ch a nočnych hodinách. resp, Idlloch pracolného pokOja a \ol'na s t)m.
'e \ tak~'chto prípadoch úrad požaduje súhlas Lol a lI\'edená skutočnosť sa /apraeuje do
dohody s U07,

IO, Predkladať úradu PS\'R, najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
'končení kalendárneho mesiaca \ ktorom jej \} da\ky vzníkli \:2 \ )hoto\eniach 2iodm/
o úhradu plu/by s éeslIljm ,)hlásením (Príloh) č, 2d tejto dohod)) a súčasne s t) m

al podporné dokumenty - I originál a :2 kópie doklado\ o pouíit)'ch Iinančn~ch pn1stnedkoeh
(faktúr)' a doklady o /Uplatení úrazO\ého poistenia. nákupe osol1n)ch ochrann)ch
pracO\ n}'ch prostriedkov, praco\ ného naradia a ďalšichú\ I 'IacIch opral neny ch
\)'da\koch), I originál a 2 kópie \ýpisu bankOlého účtu príjemcu alcbo I onginál a :2 kópie
potvrdenia banky o uskutočnení príslušnej platby. v prípade platby I hOlO\ ostl I) dal kOI)
a príjmov) pokladničn}' doklad a doklad z registračnej pokladne.

b) I :l'k(c k 1~{poéIU prí,lpel'ku nu ok/il'(lélllí ('iIInosI' =u l17eSf(lC (Príloha č, ,d k tejlll dohode l-

c) I}platnú pásku alebo iný d klad, na z<iklade ktorého je mo/na idelllilikúela I)platencj
mzd). kópie zamestnávateľom pot\ rden\'Ch mesačn)'Ch \)ka/o\ do sllciúlneJ pois"," ne
a mesačnych výkazo\ do zdra\'otnej poisťO\ ne /a zamestnávateľa. I origin,jl a ~ "áplc
\}pisu bankového účtu príjemcu alebo I originál a :2 kópie pOlI rdenia hanky II uskutocnenl
príslušnej platby.

II,O/J1ámiľ úradu PSVR nedodr=allle ro=sohu hodín. I/clÍl'as( ne,lkol/L'ellle olehu odm/elI/wil'
l)koná,'wJia ak/Íl'utnej éimJOs/i l.;oZ bezodkladne. najneskôr do 3 praco\ n~'ch dni od I/niku
jednej z u\edený'ch skutočností. (Príloha Č. 4u k tejto dohode). Oznámiť úradu P. VR najnesk,ir
do 15 kalendárnych dní každú =menu aleho ukončenie pracol'lléhu pOlI/eru org/IIlCll/II/'a
(Príloha č, 5d k tejto dohode).

12, V pripade predčasného ukončenia \) konámnia akti\', čnej činnosti ľol sa takéto lI\ oľnene
mie to na aktivačnu činnosť nepreobsad~uje In~l11 ľ07, \' pnpade dočasnej pracene 'chopnostI
ľoL zaradeného na aktivačnú čínno -ť nemôže obec prijať na \) koná\'anie aktl\ ačne.! činnosti

iného lI07. ľoL po ukončení doča,nej praco\ nej neschopno ,ti mMe IO l') kon,jl aní aktil ačnl.'l

éinno,ti pokračolať I ZI11) sie platnej dohod) s úradom PS\'R. pričom doha I) kllnúl anla
aktivačnej činnosti sa I11U o dobu dočasnej P,,\ nepredlžuje. V)kona\anle aklilačnel činnosIl

ľol sa končí upi) nutím dohodnutej dob). ak dočaná praco\ ná neschopnosľ tohto Lol tn a
dlhšie ako je dohodnutá doba \) konal ania aktll ačnej činnosti ,\k dočasn,j praCl1\ ná
ne chopnosť 07 trvá liac ako 30 kalendárnych dní. urad P VR dohodu s lol I) PO\ ic, \ko
ospra\edlnenú neúčasť ľ'ol na \ ykoná\'aní akti\'ačnej činnosti úrad PSVR akceptuje
pracenes hopnosľ alebo ošetrovanie člena rodiny na ilil de pisomneho pOl\ rdenia
ošetrujúceho lekára a odôvodnenú a neodkladnú nálštclu lekára, plsomne potlrdenu
ošetrujúcim lekárom.

13, Poučiľ LJ07 zaraden~'ch do aktivačnej činnosti o pOlinnosti dodr/ialaľ predpis\ na /aistenie
bezpcčnosti a ochrany zdravia pri vykonávani menších obecných služieh pre obec spolu
s podpísaným prehlásením UoZ o poučení. labezpečiľ urazové poistenie ľol /araden\ch na
aktil'ačnú činnosľ a predložiľ kópiu ~l11lu\'y o úrazuI'om poistení úradu PSVR,

14, Pou/il' IInančný príspevok poskytO\an) úradom PSVR podra ČT III hod:; tejto dohody len
\ rozsahu a štruktúre, ktorá súvisí s organi/OI'aníl11 a priamym \) komí\1lJ1ím aktivačne,l činnosti



llol, Prípcvok je možné použit" na úhradu opráv nenyeh naklado\ '. Imysk ~ 52 ous, 7 lákona
o službách lame tnanosti, V súlade s pra\idlami pre opráv nenost" \)\Ia\ klH
spolufinancovan}'ch zE r si je obec vedomá osobitne l) ChlO skutočnosti, l) kajúcich sa
opni\ neno ti v)'da\'ko\:

v,'da\ k) je možne povaLovat" ;:a oprávnené ak

vznikli \ opráv nenom obuobí. teda \ rámci pi,omne dohodnulého obdobia realizácIe
aktl\'ačnej činno ti, pričom za pn y den realizácie sa považuje dátum účinnosti tejto dohod),
sú primerané.l.j. zodpovcdajú cenám. bc7.ným (ob,ykl)m) na trhu \ ca,e ich \/niku.
nm zájom sa neprekryvajú.
sú podložené účtovnymi dokladmi v zmysle zákona -131 2002 Z. L. ° UČIO\ nlct'c \ /I1enl
ncskorších predpiso\. ktoré sú riadnc e\ idované \' účtov níCl\ e obce \ súlade s plaIn) mi
všeobecne záväzn)'mi právnymi predpislTIl.
spíňajú podmienky hospodárnosti (minimal izácla v}'da\ kov prt: rešpektov am cicrm liÍmeru
aktivačnej čilillosti). efektívnosti (maximaliZiÍcia pomeru medzi vstupom a \'\'Slllpoml
a účelnosti (ne\yhnutnost" pre realiLáciu akli\ ačnej činnosti a priama \'äzba na Jiu),
boli \ ynaložené \' súlade s platn) mi právn) mi predpi,mi SR a JO. ,

1-. Príspevok nic je mOLné pouLit" na ime,lícle, kapit<ilo\ é v)'da\ k) a leehnicke zhodnolenie
majetku žiadatera. Žiadater použiJe pn,pe\ok \' súlade , bodom 1-1 a l) mIO bllullm ll" J a
kalkuláciou nákladov. ktorá je súča,t"ou Láml!rII urglllli={)\wúll lIkll1'at'lIl!/ <'/lllliI,11I a \ ,uladc
so h'isadou preukál:aternosti. hospouárnosli a e!ckli\'no,ti \) nakladania proslnedk",
I verejných zdrojo\', Za oprávnené \)da\k) nlcje možnc považo\at"

a) úroky z dlho\',

b) vratnú daií L pridanej hodnOl) .

cl nákup náb) tku, \) bavenia. doprav n)ch pro,triedko\. infraštruktúry, nehnuterno,tl
a pozcmkov (z prostriedkov F IO je možné financov at" také \) bavenie, Iari aden ic. klore sa
bežne účtuje pri jeho obtaral1l do \ )'da\lo\ pnamo do ,potrcb) l.

d) v)'da\'k) bez priameho \ zt"ahu k projektu.

e) v)'davk), ktoré nie ú v súlade s podmienkami posk) tnutia príspevku podl'a takona o
službách zamestnanosti.

f) v)'davky. kloré sú \ predpisoch E F ll\edené ako neoprávnené.

g) v}'davk). ktoré nie sú \ účtO\níCI\e jednoznacne označené ako \y'da\l) su\ ISlace s
realizovan)m projeklom \' súlade. \nútorny'm predpisom účtovnej jednotk) k \cdeniu
účtov nicna.

h) \ydavk) na subdodá\ k). ktoré L\)' šujú náklad) na reall/áclu aktl\ ačne,J činnOSIl hc/
pridania hodnot).

i) \')"davky. na ktoré už boli poskytnulé linančné prostriedk) /. \erejnych lUrojO\,

16, Pri predkladaní poslednej Žiadosfi o úhrad" pIcIIb) predložiť právu o kvalllifiko\anom
prínose organizovanía akti\'ačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím. \ súlade so Zámerom
organi/ovania aktivačnej činnosti (príloha k dohode Č. 6d).

17, Označil' priestor) obce (plagátmi. samolepkami), inťormu.luclml° polufinanco\anl akli\ačnq

činnosti z prostriedkov E F. ktoré obci doručí úrau O/načenie ponechať po dobu In ama
akli\'ačnej činnosti,

18, chovával' túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkych doklado\ t) kaJLJclch '"
poskytnutého príspevku najmenej do troch rokov od ukončenia Operačného programu
lamestnanosť a sociálna inklúzia. l.j, do 31.12.2021 (\ suJade s čl. 90 ous, I l. bod a) ab)
nariadenia (FS) č, 108312006),



I l) l'mozniť powrenym zamestnancom Ministerstya práce. sociálnych \ecí , rodiny ~Io\ enskq
republiky. LIstredia prá e. sociálny ch \eei a rodiny. úradu práce. sueialnych vecI a rotlin\
a ďalším kontroln~m orgánom nahliadnuť do syojich účt(nn~ch v)ka/m. hankovyeh \)plsm
il ďalších doklado\ a umo/mť Y) kon kontroly a audllu pnebe/ne počas trvania lá\ úko\
yy pl)·yajúcich 7 tejto dohody. a to aj do piatich rokov po ukončeni ich tn ania \' prípade
neumožnenia v)konu kontroly a auditu YLniká pO\ innosť vraliť posky lnule linančn': prnstnetlk\
\ plnej \)·škc.

~O. Obec. ktorej sa poskytujú verejné prostriedky. zodpo\edá za hospodárenie s nimi ajc po\inna
pri ich pou/ivaní zachovávať hospodárnosť. efektí\'nosť a účinnosť ich Pou/ilia \ zmysle ~ I l)

ods. 3 zákona Č. 523/2004 7..z. o ro/počtových pra\ idlách verejnej správy a o /mene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpiso\,

Článok \'
Ukončeniedohody

Riadne ukončenie lejto dohody nastane splnením lávii/ko\ účastnikm dohody a súčasne

uplynutím dob). na ktorú bola dohoda ulatyorená

~ Dohodu možno ukončiť na základe písomnej dohody učaslníkln tlohody . pnčom opra\ nent
poskytnuté a čerpané plnenia la organizo\'anie akti\'ačnej činnosli l'o/ posky InUl': ubcl tlo lhia
účinnosti ukončenia dohody zoslá\ajú t)l11tO nedotknuté.

3, V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohod) môže každý I účastníkov odstúpiť od
dohody. Právne účinky odstúpcnia od dohody 7 dôvodu vážneho porušenia jej podmien k
nastávajú dJ'iom doručenia písomného oznámcnia oprávnenej stran) o ndstúpení nd dn hody
druhému účastníko\Í.

4. la \'áwe porušenie podmienok tejto dohody lO stran) obce sa pOYaLuje najmä:

a) porušenie Čl. IV bodov 1.2.3 a 7 tejto dohody.
b) yykoná\'anie aktiyačnej činnosti v' rozpore so Lamerom organizovania akti\'ačnej činnosti.

e) ak sa oL nezúčastňuje(ú) akti\ačnej činnosti. pričom sú yedeni \ evidencii dochádzky.
d) ak obec používa veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realilacie akti\ačnel

činnosti na iné účely.

e) ak sa ne\ ykonala práca poMa dohod).
f) porušenie iných povinností ako povinností ustanoven)ch v plsm. a) a/ e) ak me je mo/ne

dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote.
g) opakované porušenie in)'ch PO\ innoslí ako povinností ustano\ eních \ písm. a) al el.
h) porušenie rOIpočtovej disciplíny.

5, Za vážne porušenie tejto dohody IO stran) úradu PSVR sa považuje najmä porušenie ustat1(wení
čl. III bodov 3 až 8 tejto dohody.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podľa bodu 3. je obec p Yinna vrátiť úradu PS\'R
finančné prostriedky. ktoré jej boli neopráynene poskytnuté do 30 kalendárnych dni od
odstúpenia na účet č,ú.: 7000131969 8180. Obec sa zaYii/uje yrátiť aj pnspc\ok. alebo jcho časť

v prípade piaIby poskytnutej om) lom.

7. Odstúpenie od dohody a net)ka nároku na náhradu škody vzniknuteJ pllrušenlm dohod)

7



Chínok VI
Všeobecné a z{" erečné ustanovenia

I. Lmeny a doplnenia tcjto dohod} možno \ ykonaľ písomn~m dodatkom k dohode. podpísan\ m
oboma účastníkmi dohody. na záklaue písomného náHhu jednej zo zmlU\nyeh stran.

~ Právne vzťah} výslo\ nc neupravcné touto dohodou sa riadia príslušnými pnivn)'mi predp"mi
platnými v SR. ako aj platnými prá\l1ymi prcdpismi ['urópskych spoločenstie\. ktore maju
\ zťah k záväzkom účastníkm tejto dohody.

3. V rámci zaradenia na aktivačnú činl10sť formou Uol nevstupuje do pracO\nlllJrávneho \/['ahu
Z toho dôvodu sa na jeho zaradenie na \'~'kon \ rámci aktivačnej činnosti nc\ 7ťahu.lú
ustanovenia Zákonníka práce. čo však neznamená. ie podmienk} V) koná\ ania menších
obecnÝ'ch služieb prc Uo!. budú výraznc odlišné od obvykl)'ch podmienok pre \)kon praco\nej
činnosti.

4. V prípade nedodržania 7á\'äzku podľa Č'1. IV bod 13. obcc /misa následk) pripacln)ch pni'!n)ch
udalostÍ.

5. ľlrad P VR nev)platí prbpe\ok. ak obec neprcdl071 doklad) \ lehote určenej \ ČT 1\' bod II
a doklady v lehote určenej v 'I. lV b diO. ak sa učastníci dohody nedohodnú inak. ~

6. Obec je povinná. v prípade neoprávneného použitia posk) tnutého príspcv ku zaplatiť. i súlade
so zákonom č. 523 '2004 Z. L. o ro/počtov)'ch pravidlách verejnej sprá\y a o zmenc a doplncm
niektorých zákonov, penále \0 výške O.I % zo sumy. v ktorej došlo k porušeniu finančnej

disciplín). za každ)'. aj začatý. deň porušenia finančncj disciplín). do dob) \ rátenia finančn~ch
prostriedkov, najviac do v)šk} tejto sum).

7, Obec jc povinn{1 na \ yiiadanie úradu PSVR prcuká/ať dodriía\ an ic podmicnok tejto dohod).
umožI'iovať výkon fyzickej kontrol) aposk) tovaľ tcjto kontrole účinnosť. a IO priebeinc po
celú dobu platnosti tejto dohody aLdo dob} piatich roko\ ouo dňa \) platenia poslednej plath)

8. Obec súhlasí so zvcrejncním údajov \yplývajúcich / dohod) \ rOlsahu: nú/ov. sídlo. ml/O\
projektu. výška nená\ ratného finančného príspe\Ku,

9. ráto dohoda nadobudne platnosť dllom jcj podpísania ohoma účastl1lkmi dohod) a učinnost

dliom OLO·tlO 12.

IO. Vzájomná k munikácia účastníko\ dohod) suv isiaca s touto dohodou si prc S\oju /a\ ä/nosl
\ )'7.adujc písomnú formu. v rámci ktorej sú účastní i povinní uvádzať číslo tejto dohody, Pre
vzájomnú písomnú komunikáciu budú účastníci dohod) pouiívať poštO\ é adres) u\ ellene
\' tejto dohode.

I I. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatný'ITI v dôs.ledku jeho rOLporu s práv n) ml
predpi mi SR a ES. nespôsobí to ncplatnosť celej dohody. Učastníci sa \ takom pripadc
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanO\enic nO\ ~ m platn) m
ustanovcním tak. aby zostallachovaný účel a obsah slcdovan)' [auto uohodou.

12, Uzat\'orením dohod) o po k) lnutí pľlspevku ne\ Lniká obci niÍrok na uhradenie nákladu
\ prípade. žc \ rámci plncnia podmienok dohod} ncpreukážc okrcm oprá\ nenosti nákladu aj
jeho nevyhnutnosť.hospodárnosťa efektívnosť.



13. t"časlníci dohod) \) hlasujú. ;ie obsah dohod) je prejavom ich slobodnej vôle. netLW\ reJi IU
\ tiesni ani la L\ lá;ť ne\) hodn) dl podmien<lk. pre~ilall " j u a n,) mak ,úhlu'll 'ICl "b'ulhllll Ili
\ la 'lnoručne podpísali. Dohoda Je \) hOIO\ena \ OJ (št) .-och) roy noplSoch. / klOr) dl urad obdri!
3 (lri) rovnopis) a obec I Ueden} rovnopi.

\' Lučenci dňa ft..f.&!'Y. .

_ o.i'"' V

Vladimír Rehanek
starosta

Ing. CIl ga Koparl;o\ová
riaditeľka

Prílohy k dohode:
č I Id 1.2d f\idenčn) lisl dochadzk) a odpraco\anych hodlll UoL \)kona\aJucleh akli\ačnu Čll1l1lhľ

a organizátorov akti\ ačnej činnosti

é. 2d i iadosť o úhradu platb)
č.3d Výkaz k \)POČlU výšky príspevku na aktivačnú činnosť

č . .Jd Oznámenie o neúčasti UoZ na \ ykoná\ani aktivačnej činnosti

Č. Sd Oznámenie o ukončeni praco\ ného pomeru organizátora
Č 6d prava o k\antifiko\anol11 prínose organizo\anm aktivačnej činnosti oprolljej ,ta\u predjej I3callln

la správ nosť: Mgr. Jana Kreto\'á

<)


