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3.1 Kópiu rozhodnutia o vyradent z evidencie uchádzaěov o zamestnanie ku dňu nástupu

na vytvorené pracovné miesta, predložiť s prvou Žiadosťou o úhradu platby, v súlade so
znenimbodu 7) tohto članku.

4) Dodržiavať štrukturu vytvorených pracovných miest v súlade s so znením č1.II. bod l ů tejto

dohody, prideťovať prijatým zamestnancom prácu podťa pracovnej zmluvy ap|atíť im za
vykonanú prácu dohodnutú rnzdu v dohodnutom qýplatrrom termíne. Zanestnávateť nie je

oprávnený dojednať zmenu - zníŽeníe dohodnutej mzdy po skoněení podporovanej doby do

ukončenia trvani a záv ázkll.

5) Vytvorené pracormé miesta obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie v súlade s čl. il bod 2.

6) Viesť osobitnú evidenciu obsadzovania a preobsadzovatia pracovných miest vytvorených na

zékLadetejto dohody, vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.(príloha č.2lI)

7) V súlade s člankom III bod 1 písm. a) tejto dohody predkladať uradu poěas doby
poskytovania príspevku podťa člrínku III bod 1 najneskór do posledného kalendrírneho dňa

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadosť

o úhradu platby azfuoveí 1 originál a2 kópíe dokladov preukazujúcich 'rynaložené nríklady

na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné nazdravotné poistenie, poistného na sociálne

poistenie apríspevku na starobné dóchodkové sporenie za zatnestnancov' na zamestnávanie

ktoých sa poskytuje príspevok. Za tieto doklady sa povďujú: mzdový list alebo qýplatná

páska, wátane dokladov o skutoěnom vyplatení mzďoých prostriedkov, doklady o platbách

preddavku poistného na zdravotné, sociálne poistenie ana starobné dóchodkové sporenie -
mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz
preddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poisťorme a výpisy ztlětu
zamestnávatel'a, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby.

Poslednú žiadosť o úhradu platby je zamestnáuateÍ povinný predloŽiť uradu najneskór do

30.6.2015.

8) V sulade s článkom III bod 1 b) tejto dohody predložiť uradu jednorazovo, spolu s prvou

žiadosťou o úhradu platby, 1 originál a 2 kópie dokladov preukazujúcich vynaloŽené nríklady

na osobné ochrannápracolmé pomócky, pracovný odev a pracovnú obuv, ak sú potrebné na

vykonávanie prác podťa bodu 2 tohto članku, a ak také naklady vznikli.

9) oznámíť uradu písomne každn zÍnenu dohodnutých podmienok najneskór do 3C

kalendárnych dní ódo dru kedy skutočnosť nastala, vrátane ozniámenia každého skončenie

pracovného pomeru zamestnanca, rta ktorého pracovné miesto sa poskytuje príspevok nt

žilaud" tejto dohody. Súčasne predložiť kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru

zamestnáváteťom a príslušnou poisťovňou potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotnéhc

poistenia, sociálneho poistenia a starobného dóchodkového sporenia.

10) V prípade preděasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovrr(

miésta sa póskytuje príspevok podťa tejto dohody preobsadiť pracovné miesto v lehote podťz

ě1ánku V bod 5 tejto dohody noqým uchádzačom o zamestnanie, s dodržaním podmienol

podťa bodu 2 tohto članku, ak sa suradom nedohodne inak. Zátoveň predložiť zakaždéh<

nového |JoZptijatého na toto pracovné miesto doklady podťa bodu 3 tohto článku.

11) Zamestrrávatel' nesmie kumulovať finančný príspevok poskýovaný na podporované pracovnt

miesto vzmysle tejto dohody sinými príspevkami adotáciami poskytovanými zverejnýcl
zdrojov ryÚC, mestský urad, príslušné ministerstvá a pod.) na ten isý účel. V prípadr
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nedodrŽania uvedenej skutočnosti, je zamestnávateť povinný wátiť bezvyzvania najneskÓr do
30 kalendrírnych dní odo dňa zistenia porušenia povinnosti stanovenej fýmto bodom na úěet
uradu celý príspevok poskytnutý na podporované pracovné miesto. Zamestnávateťovi zaniká
nrírok na ďalšie vyplácanie príspevku na podporované pracovné miestoo pri ktorom došlo
k porušeniu podmienok uvedených v tomto bode.

12) Na vyŽiadanie uradu prellkazať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť ýkon
$zickej kontroly a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody až do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhrady oprávnených nákladov.

13) Umofuiť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Úsfiedia ptáce, sociálnych vecí a rodiny, uradu a ďalším kontroln''.Ím orgiínom
a orgiínom auditu nahliadnuť do svojich úětovných výkazov, bankoých qipisov a ďalších
dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebeŽne počas trvania zélvázkov
vyplývajúcicb' ztejto dohody, ato aj do 5 rokov po ukoněení ich trvania. V prípade ak
zamestnávatel] neumožní výkon kontroly a auditu vzniká mu povinnosť vrátiť poskýnuté
finančné prostriedky v plnej ýške.

14) Vytvoriť poveren;ým zamestnancom Ministerstva ptáce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ustredia práce, sociálnych vecí a rodiny, uradu a ďalších kontrolných
a audítorských orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej ýkone potrebnú súčinnosť a všetky vyžiaďané
informácie a listiny, tykajúce sa najmá oprávnenosti vynaloŽených nríkladov.

15) označiť priestory pracoviska zamestnancov, na zamestnávanie ktoých sa poskýuje
príspevok v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci
publicity ESF, informujúcimi o spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.

16) Uchovávď tito dohodu, wátane jej príloh,dodatkov avšetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého príspevku do 31. 8,2020.

17) Zanestnávatel' je povinný dodňiavať zěkon č,. 8212005 Z.z. onelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektoých zěkonov v znení neskorších predpisov.

18) Zamestnávateť , ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodarenie s nimi
a je povinný pri ich pouŽívaní zachovávať hospodiírnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č,. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
ao zmerLe a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

Čtanot tIt
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaváan1e:

1) Poskytnúť zamesfirávateťovi príspevok na vyťvorené pracovné miesto, po splnení podmienok
tejto dohody, najviac vo qýške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP) na rok 2013, určenej
ako súěet mzdy a úhrady preddavku na poistrré na zdravotné, poistrrého na sociálne poistenie
a starobné dóchodkové sporenie platené zamestnávateťom za zamesttanca. Príspevok sa
poskytuje mesačne poěas 6 mesiacov. Mesaěná výška príspevku je 95% celkovej ceny práce
zamestnanc4 najviac však vo výške MCCP na rok 2013, tj. maximálne 456'54 EUR na
jedno dohodnuté pracovné miesto.

a.)Príspevok na mzdové naklady
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b.)Jednorazový príspevok na nríklady na potrebné osobné ochranné pracovné pomócky a
pracovný odev a pracormú obuv

Tabul'ka č. 3

Por. číslo
PM

kód
sK ISCO-o8

Predpokladané náklady na
ooPP a pracovný odev

a pracovnú obuv
(v €)

95%
Z predpokladaných nákladov

na ooPP a pracovný odev
a pracovnú obuv

ív €\

Max. výška príspevku na
ooPP a pracovný odev

a pracovnú obuv
í40 €)

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

Spolu max' príspevok na
ooPP a pracovný odev

a pracovnú obuv na
všetky PM

ív€)

0

c.)Celkový max. príspevok Tabul'ka č' 4

Spolu
príspevok a)

r I 5478,48
príspevok b)

v

2) V súlade s bodom 1 tohto članku poskytovať zamestnávateťovi príspevok na jeho účet
mesačne' najneskór do 30 kalendámych dní odo dňa predloŽenia kompletných dokladov
podl'a članku II bod 7 tejto dohody. V prípade, ak urad zistí v predložených dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených
dokladov, lehota na vyplatenie finančného príspevku podťa predchádzajúcej vety neplynie,
ato aŽ do skončenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov, alebo do
odstriínenia zistených nezrovnďostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je to uvedené
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Tabulka č.2

Por.
číslo
PM

kód
sK rsco-o8

Doba trvania
pracovného

pomeru
(v mesiacoch)

Doba
poskytovania

príspevku
(v mesiacoch)

Predpokladaná
celková mesaěná

oena práce
zamestnanca

(v €)

95o/o

z predpokladanej
CCP zamestuanca

(v €)

Max. mesačná
výška príspevku

(vO

Celkový max.
príspevok na

jednotlivé PM
(v €)

stl.4*stl.7

stl. I stl.2 stl. 3 stl.4 stl.5 stl.ó stl. 7 stl.8

43 12 6 485,82 461,52 456,54 273924

) 43 t2 6 485,85 461,52 456,54 273924

Spolu
príspevok na
max.celkovú
cenu práce na

všetky PM
(v €)

5478,48



Dohoda č. 5 Dfi l2013ls54

v čl{ínku II bod 7 tejto dohody, ale len v lehote v ňom stanovenej. V prípade, ak
zamestnávatell nepreukáŽe za sledovaný mesiac skutoěne vynaložené naklady v lehote
stanovenej v članku II bod 7 tejto dohody, urad príspevok za toto obdobie neposkýne.
V prípade dóvodného podonenia, Že konaním zamestnávateťa došlo k nedodrŽaniu
podmienok tejto dohody, a z uvedeného dÓvodu prebieha u zamestnávateťa kontrola alebo iné
konanie, je urad oprávnený pozastaviť vyplácanie príspevku až do ukoněenia výkonu kontroly
alebo iného konania.

3) Poslqrtnúť zamestrrávateťovi jednoriízovo príspevok na ú}uadu časti nákladov na osobné
ochranné pracovné pomócky, pracovný odev a pracovnú obuv, ktoré sú potrebné na
vykonávanie prác vo výške 95 % preukázanýchnákladov, najviac 40 eur na jedno vytvorené
miesto.
Úrad poskytne príspevok na účet zamestnávateťa najneskór do 30 kalendrárnych dní odo dňa
predloženia kompletrrých dokladov podťa ělrínku II bod 8 tejto dohody. V prípade, ak urad
zistí v predloŽených dokladoch nezrovnďosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti
alebo správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie finaněného príspevku podlia
predchádzajúcej vety neplynie, ato až do skoněenia kontroly pravosti a správnosti
predložených dokladov, alebo do odstriínenia zistených nezrovnďostí. V prípade, ak
zamestnávateť nepreukáže skutočne vynaložené nráklady, urad tento príspevok neposkytne.

V prípade dóvodného podozrenia, že konaním zamesúrávateťa došlo k nedodržaniu
podmienok tejto dohody, a z uvedeného dóvodu prebieha u zamesfirávateťa kontrola alebo iné
konanie, je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie príspevku až do ukoněenia výkonu kontroly
alebo iného konania.

4) Ytátiť zamestnávateťovi originál dokladov predložených podťa článku II bod 7 abod 8 tejto
dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predložerua. Za deň predloženia dokladov sa
v tomto prípade považuje deň, keď sa predložená žiadosť o platbu stala kompletnou, resp' deň
odstránenia zistených nezrovnalostí v predlo Žených dokladoch.

5) Doručiť zamestrávateťovi materiály zabezpečýúce publicifu spoluÍinancovania poskytnutých
príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

6) Pri používaní verejných prostriedkov zachtovávať hospodrárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 6 zá/rrona é. 52312004 Z. z. o rozpoětových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

Článok IV
oprávnené naklady

l) Za oprávnené nráklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateťovi v súvislosti
s touto dohodou najskór v deň dohodnutého podporovania pracovného miesta a boli skutoěne
vynaložené zamestnávateťom a sú riadne odóvodnené aprellkánané.

2) optávnenými nakladmi na úěely tejto dohody sú naklady na celkovú cenu práce (CCP)
zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podťa tejto dohody , urěenej ako súčet mzdy
aúhrady preddavku na poistné na zdravotné, poistného na sociálne poistenie astarobné
dÓchodkové sporenie platené zamestnávatetom za zamestnanca' vo ýške 95 % celkovej
ceny práce zamestnanca najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013' tj.
maximálne 456.54 EUR mesačne po dobu 6 mesiacov. na jedno dohodnuté pracovné miesto.
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3) Ďalšími oprávnen:foni nákladmi na účely tejto dohody sú náklady na osobné ochranné
pracovné pomócky (nariadenie vlády sR č. 39512006), pracovný odev a pracovnú obuv, a to
maximálne vo qfške 95 % preukazaných nákladov, najviac však 40 EUR na jedno vytvorené
pracovné miesto s možnosťou kumulácie podl'a počtu vytvorených miest.

4) Dohodnutrí výška príspevku sa po celú dobu trvani a závázku nebude meniť (nevalorizuje sa).

Čtrinot v
osobitné podmienky

1) Zamestnávateť, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodrírenie s nimi
a je povinný pri ich používaní zacbovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č'. 52312004 Z. z. o rozpočtorných pravidlách verejnej správy a o
zÍnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

2) Zamestnávatel' berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR a ESF. Na
účel pouŽitia t'ýchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje režím
upravený v osobitn;ých predpisoch ($ 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon ě. 5021200l
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ziíkonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 52312004 Z. z. o rozpočtoých pravidlách verejnej
správy a o znene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov).
Zamestnávateť súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou
systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

3) Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateťovi narok na uhradenie nákladov v prípade,
ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukaže okrem oprávnenosti nákladov aj ich
nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

4) Vo vázbe na člrínok II bod l a2 tejto dohody sa za deň obsadenia pracovného miesta
u zamestnávatel]a na účely tejto dohody povaŽuje deň vzniku pracovného pomeru' t. j. deň,
ktoý bol sUoZ písomne dohodnutý v pracovnej zrnluve ako deň nástupu do práce na
uvedenom pracovnom mieste.

5) V prípade uvoťnenia vyťvoreného pracovného miesta a jeho následného preobsadzovania
íným UoZ, m6že toto pracovné miesto zostať neobsadené najviac po dobu 60 kalendárnych
dní od jeho uvolhenia. Ak takáto skutočnosť nastane v podporovanej dobe, počas doby
neobsadenia pracovného miesta sa príspevok na toto miesto neposkytuje.

Poskytovanie príspevku na toto miesto sa predlžuje, rovnako ako aj dohodnutá doba udržania
pracovného miesta, o dobu, počas ktorej toto pracovné miesto nebolo obsadené.

Ak podporované uvol'nené pracovné miesto nebude preobsadené v lehote podl'a prvej vety,
nebude uŽ toto miesto ďalej ťrnančne podporované (ani v prípade jeho neskoršieho obsadenia
UoZ) počas plynutia podporovanej doby. Ak zamestnávateť v lehote 60 dní miesto
nepreobsadí, je povinný wátiť uradu celý poskytnutý príspevok na toto miesto.
Ak k uvoťneniu miesta dójde v dobe, po skončení podporovanej doby, je zamestnávateť
povinný postupovať pri jeho preobsadení rovnako. Ak miesto nepreobsadí v lehote 60
kalendárnych dní, je povinný vrátiť uradu celý poskýnutý príspevok na toto miesto.

6) Pracovné miesto nemóže byť obsadené, ani preobsadené, UoZ, ktorého posledným
zarnestnávateťom 12 mesiacov pred zarudením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol
zamestnávatel' podťa tejto dohody. Ak tak zprevádzkoqých alebo iných dóvodov urobí, je
povinný wátiť uradu celý poskytnutý príspevok.
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7)

Vo v'ázbe na ělrínok II bod I tejto dohody sa za vytvorenie pracovného miesta
u zamestnávateťa považuje zvýšenie počfu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za
12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakýrn predchádzajúciá obdobíň cefi<ový narastpočtu jeho zamestnancov. Zamestnávatel' je povinný pr"rrkáruť , že ktomuto nedošlo
v dósledku zrušenia pracovných miest z dóvódu nadbytočnosti. Ak nedošlo k zrrýšeniu poůtu
pracovných miest podťa predchádzajúcej vety, 

"a*"it''áuatel' 
je povinný ptellkáaať, zě tato

skutoěnosť nenastala z dóvodu zrušenja pracovných miest , nuáa5rroe"o'ii.l5 63 ods. 1 pís. b
záL<ona ě'3ll/200l Z. z. ' Zákowika práce vzneni neskorších p'eopisov). Splnenie tejtopodmienky je_ zamestnávateť povinný prellkazať na osobitno- jhěil,., najnóskór do jo
kalendárnych dní od uplynutia 12 mesiacóv od vytvorenia pracovných miest.(piílo ha č,. 2/2)

8) Ak zarnestnávateli v priebehu 12 kalendarnych mesiacov od vývorenia pracovných miestzrušil akékolŤek pracovné miesto pre nadbytočnosť ( $63 ods.l písm.b zél<ona ě. 3tl/20llZ'z'- Zěkonníka práce v zneri neskorších predpisov),-je povirrny wátiť uradu po'tytnut.ýpríspevok za poěet zrušených pracovnýcň miest, vo vyške najnižšieho poskytnutehá
príspevku, a to najneskór do 30 kalendárnych dní od zrušeňa praco'vného miesta t dóvodu
nadbytočnosti.

9) Ak zamesfirávateť nesplď podmienku doby povinného udržania pracovného miesta, na ktoré
bol poskytnuý príspevok, je povinný wátii uradu celý poskytnutý prispevok na toto pracovné
miesto.

10) Zamestnávateť nem91e doěasne prideliť zamestnanca, z pracovného miesta, na ktoré sa mu
v zmysle tejto . dohody' poskytuje príspevok, na qýkon ptáce k užívateťskému
zanestnávatel'ovi v zmysle $ 58 Zrákonníka práce. Ak tak ,pr"iudrkoých alebo iných
dÓvodov urobí, je-povinný bez vyzvania wátiť úradu finančné prostriedký, poskytnutďna
zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskór do 30 kalendrímňr' a"i odo áňa dočasného
pridelenia.

l l) V prípade , ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa zarnestnávateťovi poskytuje príspevok,je doěasne volhé po dobu viac ako 30 kalendrírnych dní nepretrŽite (z dóvodu nup'. amoaorcj
dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pod.) zamestrrávatell je povinný nátoto pracovné miesto prijať nového IJoZ zevidencie I]oZ ,fuadu pri dodržaní podmiónok
stanovených dohodou. V takom prípade zarnestnávateÍ s novoprijatým zamestnancom
uzatvoti pracovnú zmluvu (pracovný pomer) na dobu určitu počas 

"á.ňpó"*i 
a, pi dodtžaní

podmienok stanovených dohodou, vlehote do 60 kalendárnych dní'odo dňa doěasného
uvolhenie pracovného miesta podťa čl. V bod 5) tejto dohody.

12) Záuažné porušenie p_odmienok tejto dohody je považované zaporušenie finančnej disciplínypodťa zékona ě. 523/2004 Z. z. o 
'ozpo8tor.ych 

pravidlácň verejnej správy a o anene
a doplnení niektorých zákonov v znenineskoršícň preápisov.

'<-

Čtanot vt
Skončenie dohody

t) ltJo dohodu je možné skončiť na zéklade vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

ozivÁueuB t' ll2o12/W./s54 o liaoŽwostt pnson aoeue ŽnoosrÍ o posrynwrrc rrNančrÉgo pnÍspovru V RÁMcI PRoJEKTU
,, Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospróvé,

Tento projel'1 sa realizuje vd'aka podpclre z Európskeho socialneho fondu v rámci operačnóho programu Zamestnanosť a sociálrra inkluzia
www.esf.gov.sk

9



\
Dohoda č. 5 /xX l20l3ls54

2) Účastníci dohody sa dojednávaji, že oprávnene poskytnuté a čerpané plnenia podťa tejto
dohody poskyÍruté zamestnávateťovi do dňa nadobudnutia účinnosti skončenia tejto dohody
zostávaji nedotknuté.

3) Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je
jednomesačná azačína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doruěení qýpovede. Vypovedaním dohody zo strany zamestnávateta, vzniká
zamestnávateloovi povinnosť vrátiť na účet uradu všetky poskytnuté finančné prostriedky do
30 dní odo dňa podania qýpovede.

4) Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstupiť od dohody v prípade jej závažného
porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstupení doručené
druhému účastníkovi tejto dohody. odstupenie je účinné dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. odstupením od dohody je zamestnávatef
povinný vrátiť uradu poskytnuté finaněné prostriedky do 30 kalendárnych dní odo dňa

nadobudnutia účinnosti odstupenia na účet uradu.

5) Za závaŽné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávateťa
porušenie povinností ustanovených v članku II v bodoch l,2,3, 4, 5, 9, 10 a na strane uradu
porušenie povinností podlla článku III v bodoch 2 a 3. Za závažné porušenie podmienok tejto

dohody sa povďuje aj porušenie zákona ě. 8212005 Z. z. o neLegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov.

6) odstupenie od dohody sa nedoqýka naroku na niáhradu škody vzniknutej jej porušením.

Čtrmot vtl
Všeobecné a záverečné ustanovenia

l) Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným
oboma účastníkmi dohody, nazák|aďe písomného návrhu jednej zo strán tejto dohody.

2) Y každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo tejto dohody.

3) Všade, kde podl'a tejto dohody vzlikájej účastníkom povinnosť písomne oznámiť, doručiť.
poskytnúť, predložiť, wátiť či inak zabezpeěiť oboznámenie druhej zmluvnej strany sc
skutočnosťami a plneniami podťa tejto dohody, ak toto nie je upravené inak, sa za splnenie
povinnosti vdohodnutej lehote povaŽuje aj posledný deň lehoty, vktorom bola zásielka
podaná na poštovú prepravu' bola osobne doručená do podatel'ne príjemcu a označená

prezenčnou pečiatkou, resp. kedy bola platba poukžnanána úhradu.

4) Právne vďahy ýslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi predpisrrrl

platrrými v SR, ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majť
vď ah k závázkom úěastníkov tejto dohody.

5) Prechod ptáv apovinností účastníkov tejto dohody na tretie osoby nie je možný.

6) Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dósledku jeho rozporu s právnym
predpismi SR a ES' nespósóti to neplatnosť .éle3 dohody. Účastníci sa v takom prípadt
zavárujú bezodkladne vzájomnýrn rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platnýn
ustanovením tak, aby zostal zachov aný úěel a obsah sledovaný touto dohodou.

7)

ozNÁunnne. 1/20l2lxxlš54o"or"o'rrry,"P*:y}m::;:J;ffH;Pr'H}-.NÉHopnispnvru vRÁvcIpnorlrtu

T'errto prqjekt sa realizuje vd'alia podpore z EurÓpskeho *.'T*'*řl;Jf*ci operačného progrfunu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
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Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody .Úeastnici
dohody sa dohodli, že dohoda nadobúda,iei*oit dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v zmysle zěkona č. 546/20t0 Z.z.,kíotýmsa dopíňa zákonč,.40/ig64 za. oaetanšty zrikonnit
v zneni neskorších predpisov a ktorým sa meniďa dopÍraju niektoré záů<ony.

8) Zamestnávatet súhlasí so zverejnením tejto dohody v rozsahu stanovenom v zákone č.
21|/2000 Z.z. o.slobodnom prístupe k informácirám a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v platnom zneni.

9) Účinnosť dohody_ skončí splnením závázkov úěastníkov dohody, alebo spÓsobom uvedeným
v člrffiu VI v bodoch 1 a 3, pokiď nedójde k odstúpeniu od dohody podťá článku VI bodu 4.

l0) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých urad obdržijeden rovnopis a
zamestnávateť obdrží jeden rovnopis.

11) Účastrríci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dósledne
preěítali a súhlasia s jej obsahom' neuzaweli ju v tiesni ant'zažvášÍ nevýhodných podmienok
anaznaksúhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú

k- V Senici, dřn 22.02,2013 V Senici, dřn 22.02.2013

"/h.Ing. Jrín Kovrár
riaditeť

Úradu práce;'sociálnych vecí a rodiny
Senica

Vyhotovila: Bc. Tatianďetrlová, radca oddelenia AOTP pre zamestnávatelbv, úadu PSyR Senicaoverila: Mgr. Martina$yŽová,vedúca oddeleniaAOTP pre zamestná"ď.'l'"", ú;uou psvn Senica

Prílohy k dohode :

príloha č,.2/l Evidencia obsadzovaniďpreobsadzovania podporovaných pracovných miest
príloha č,. 2/2 Nfuasťúbýok priemerného evidenčného p_oetu 

"u-"'tnancov

ozNÁvEt'ltB u. ll2ol2/xx/s54 o uoŽNosrt pnaoru,eoeue ŽnoosrÍ o posrYrNurn rINeNČxÉHo pnÍspBvru v MMCI PRoJEKTU
,, Podpora zamestnávania nezdmeslnanÍ,ch v samospnlve,.

'fento projekt sa realizuje vd'aka podpore z EurÓpskeho socialneho fondu v rárnci operačného programu Zarnestnanosť a sociálna inkluzia
wwwesíeov.sk
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