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DOHODA

ě.5lXX/20l3l$54

o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. xx,,Podpora zamestnávanianezamestnaných v samospráve" podl]a $ 5a zrákóna ě. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o anene a doplnení niektorých ziíkonov v znenineskorších predpisov

(ďďej len,,dohodď.)

uzatvorená v súlade s $ 269 ods. 2 obchodného zákonník a ě. 5t3lt9gl Zb. v znenineskorších
predpisov, medzi účastníkmi dohody:

Úrad práce, sociálnych
Adresa
V zastupení riaditel'om
ICO
Bankové spojenie
č. úětu
DIČ
(ďďej len,,úrad")

vecí a rodiny Senica
Vajanského 17,905 0l Senica
Ing. Jrán Kovar
37 847 635
Štatna pokladnica

fý_davkový úěet ŠR Úpsvn Senica 70o0t260t9/8180
202t 8363 66

Zamestnáyatel'om

Právnickou osobou
Adresa
V zastúpení starostom
ICO
Bankové spojenie
ě. účtu
DIČ
sK NACE Rev2 (kóďtext)
(ďalej len ,' zamestnávateť,)

obec Dojě
ě.125,906 02 Dojě
Ing. Katarína Jankovičová
00309508
Všeobecná úverová banka a.s.
4626-182t0200
202t063693
84.l l0 l Všeobecná verejná správa

(spolu len,,účastníci dohody,,)

ozNÁtvtENlg c' l/20l2/ xx/s54 o ilaoŽNosrt pnsorlaoeNn ŽteoosrÍ o posryrNurlr nNenčuÉHo pnÍspBvxu v RÁM.I PR.JEKTU
,, Podpora zamestnáýania nezamestnaných v samosprdve,,
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Dohoda č. 5 lxx l20l3ls

Preambula

Útad azartestnávatel' sa dohodli na tomto zrteru dohody o poskytrrutí finančného príspevku
(ďďej len ,,dohodď') na vytvorenie pracovných miest v samospráve pre uchádzačov
o zamestnanie vo veku do 29 rokov vrátane. Dohoda sa vzať'tálta na zákJade zverejneného

oznrímenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytrrutie ťrnančného príspevku v rámci
projektu č. xx ,,Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospróve" podÍa $ 54 zríkona

č.5l2o04 Z. z. oslužbách zamestnanosti aozlnene adoplnení niektoých zákonov vznení
neskorších predpisov.

Čtrmot I
Úoet a predmet dohody

1) Úoelom dohody je úprava práv a povinností úěastníkov dohody pri poskytovaní finančného

príspevku na podporu tvorby pracovných miest v rámci projektu č. xX ,,Podpora
žamestnávania nezamestnaných v samospráve" podťa $ 54 zakona č:. 512004 Z. z. o službách
zamesfiranosti a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov v meri neskorších predpisov (ďalej

|en,'príspevokoo a ,,zákorto službách zamestnanostť'), ktoý sa poskytrrje zo zdrojov štátneho

'o"póčtu_ 
Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠR") a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len

,,ESF")v zmysle:

A: operačného programu Zamestnanosť a socirílna inkluzia
_ Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti
_ opatrenie č. 1.1 _ Podpora proglamov v oblasti podpory zamestnanosti ariešenia

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti,
:

B: Projektu č. xx - ,,Podpora zamestnóvania nezamestnanýchv samospróve",
Kód ITMS: 27110130030

C: oznámenia č. tl2}12l&/$54 o možnosti predkladania Žiadostí o poskytnutie finančného

príspevku v rámci projektu ,, Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospróve".

D: Zákonač. 5l2o04 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmerLe a doplnení niektoqých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,zékono službách zamestnanosti").

2)Predmetom dohody je poskytovanie ťrnančného príspevku uradom zamestnávateťovi na

podporu vytvarania pracovných miest podťa $ 54 zakona o službách zamestnanosti v súlade s
plainými a účinnými všeobecne záv'áznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

a právnyn'ri aktmi Európskeho spoločenstva.

3) Príspevok poslcytnufý na zi.ů.lade tejto dohody pozostáva z príspevku zo štiítneho rozpočtu' 
a p.i'p.vtú psp. Yzájomný pomer medzí prostriedkami spolufinancovania zo štiítneho

rozpoěfu a prostriedkami ESF je 15 % :85 %o.

ozNÁtr,tsNts c. |nov nus54 avoŽnosrI pnooxLeonnn ŽeoosrÍ o posrYnrurIB rNeNČNeHo pnÍsprvru v RÁvcI pnonrtu
,, Podporu zamestnáýania nezamesÍnaných l samospráve"
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Dohoda č. 5 lxx l20l3ls54

Clanok II
Ptáva a povinnosti zamestnávateta

Zamestnáyateť sa zavázuje:

1) Vytvoriť audrŽať po dobu najmenej t2 mesiacov pracovné miesto pre uchádzaěov
o zamestnanie (ďalej aj ,,UoZ'o) podťa $ 6 zékona o službách zamestnanosti v
celkovom počte: 2 . Splnenie podmienky doby udrŽania, je zamestnávatel'povinný prevkazať
na osobitnom tlačive podťa bodu 6) tohto ělánku, najneskór do 30 kalendiímych dní od
uplynutia 12 mesiacov od.r4yworenia pracovných miest.

2) obsadiť pracovné miesto vytvorené podťa bodu 1 tohto članku najneskór do 60 kalendrímych
dní od nadobudnutia úěinnosti tejto dohody |JoZ vo veku do 29 rokov, wátane, vedeným
v evidencii uradu najmenej tri mesiace, uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného ěasu na dobu urěitu, z toho 2 |JoZ na dobu
12 mesiacov a na druh prác, ktoré súvisia s predmetom ěinnosti zamestnávateÍa, s ohťadom
na profesijné a kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu,
ako i UoZ v štrukture podl'a tabuťky:
*Nehodiace sa odstrániť, neuvádzať

Tabul'ka č.l

Por.
čislo
PM

Profesia
(musí reflekÍovať činnosti uvedené v

budúcej pracovnej zmluve)

kód
SKISCO-
08*

Predpokladaný
dáfum vzniku
pracovného

pomeru

Pracovný pomer
dohodnuý na

dobu
(v mesiacoch)

Doba
poskytovania

príspevku
(v mesiacoch)

stl. I stl. 2 stl. 3 stl.4 stl.5 stl.6

I

Administatívny pracovník na
zÁmame číselných a skladorných

údaiov
43 ol.o3.2olJ I2 6

)
Adminisfr atívny pracovník na

zámame číselných a skladoých
údaiov

43 01.04.2013 I2 6

*lodl'a vyhlasty ŠÚ sn č. 516/20ll z 13 decembra 20l l, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

3) Predložiť uradu zakaždéhoUoZ pújatého na vytvorené pracovné miesto najneskór do 10
kďendárnych dní od vzniku pracovného pomeru:

a) kópiu pracovÍrej zmluvy uzatvorenej vzmysle Zákottnik'a práce a platový dekrét, resp.
iný podobný doklad ak dohodnutrá mzďaalebo plat nie je súčastbu pracovnej zmluvy,

b) zamestnávateťom a príslušnou poistbvňou potwdenú kópiu prihlášky na zdtavotné
poistenie, sociiílne poistenie, starobné dÓchodkové sporenie.

c) potwdenie príslušného uradu o dobe evidencie ucháďzaěao zamestnanie,
d) čestné vyhlásenie zamestnávateta, že sucháďzačom o zamestnanie, prijaým v súlade s

č1. II, bod 2) tejto dohody, neskončil pracovný pomer v období 12 mesiacov pred
zaruderimuchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

e) podlia potreby i ďalšie doklady, kÍoré určí úrad.
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