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Dohoda

čislo 18 / l9 l 52A l l57
o zabezpečení podmienok rykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej
služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnúčinnost'formou dobrovol'níckej služby
právnickej osobe
uzatvorená podťa § 52a ods. 9 zákona č, 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíclr predpisov

(ďalej len ,,dohoda")

nredzi účastníkmidohody:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Urad práce, sociálnych vecí a rod.iny Cadca
Sídlo: Matičnénámestie č. 16l7, Cadca
Zastúpený riaditel'om: PaedDr. Jozef Cech
ICO :30794536
DIČ: 2021717780
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0053 1452
(d'alej len ,,úrad")
a

Právnická osoba : Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: l7. Novembra 1258, Čadca,022 0l
Zastúpená riaditeťkou: PhDr. Bírová .Ianka
ICO: 36l45068
DIČ:2021435625
1BAN: SK708180000000700048r352
SK NACE Rev. 2 : 94.1l Činnost' knižníca archívov
(ďalej len ,,právnická osoba")

čtánolr I.
Účel a predmet dohody

1

.

Účelom dolrody je úprava práv a povinností ťrčastníkovdohody pri poskyovaní príspevku
na aktivačnúčinnost' formou dobrovolhíckej služby (d'alej len ,,íinančnýprispevok")
podl'a § 52a zlkona č. 512004 Z, z, o slttžbách zamestnanosti a o znrene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o službách
zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (d'alej len
,,ESF") a štátneho rozpočtu (d'alej len,,ŠR") príjemcovi príspevku v zmysle:

a)

b)

Operačnéhoprogramu IJudské zdroje
Prioritná os 3 Zamestnanost',
Národného projektu: ,,Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných
aktívnych opatrení na trhu práce-3"

Nórodtlý projekt ,,PodpoŘ Zamestllávania UoZ prostlcdllictvom vyblaných aklívnych opatrenína trhu prácc-3"
sa reaLi:uje vtlako potlpore : Etu,ópskeho socióltleho l'ottclu v rúnci Operačtúlto progranru Ludské ztlt,oje
!] ]l 11 l,/],r)]l/]rl]/ rrl ,,,,t ,l ,',l l,,l l,/ l, , ,..
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Kód ITMS 201 4+ :3 1203 1 13 68,
zákona o službách zamestnanosti.

2. Predmetom dohody je úprava práv

a povinností účastníkovdohody pri zab,ezpečeni
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoťníckej služb;, (ďalej len
,,dobrovofnícka služba") a poskytovani finančného príspevku príjemcovi prísper.ku na
úhradu časti nákladov potrebných na kl,alifikované vykonávanie dobrovol'níckej služby,
a prevádzku dobrovofníckej služby. na úrazové poistenie uchádzačov o zanestnanie
(ďalej len ,,UoZ"), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spósobilost'
UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje. na úlrradu časti nákladov na osobné oclrranné
pracovné prostriedk1,, pracovné náradie a časti d'alšíchnákladov, ktoré súr,isia
s vykonávaním dobrovol'níckej služby a na ťrhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca.
ktorý organizuje dobrovol'nicku službu v súlade s platnými a účinnýmir,šeobecne
zá,láznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskl,ch

spoločenstiev.

3. Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva

z príspel,ku zo ŠR
a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je 85 % z ESF

a 15 % zo SR.

článok It.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavňzuje:

l,

2.

3.

Posk}tnut' právnickej osobe príspevok podl'a § 52a ods, 4 a 5 zákona o službách
zamestnanosti na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovol'níckej
služby, najviac vo výške 300,12 € a príspevok rra úhradu časti celkovej ceny práce
zamestnanca, ktory organizuje dobrovol'nícku službu, ak má takého zamestnanca.
najviac vo výške 0 €, spolu najviac vo výške 300,12 €, slovom: tristo eur a dvanást'
eurocentov.
Pri stanoveni celkovej v,ýšky poskytovaného príspevku podťa bodu 1 zohfadniť termín
začatia vykonávania dobrovoťnickej služby, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. III. bod
3, ako aj celkový počet UoZ, ktorí vykonávajú, resp. vykonávali dobrovofnícku službu.
Po zohl'adnení týchto skutočností posk}tnút' právnickej osobe mesačne príspevok za
l UoZ lykonávajúceho dobrovol'nícku službu v štruktúre: príspevok na úhradu časti
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoťriíckej služby, najviac vo výške 50,02 €
a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje
dobrovol'nícku službu, najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za l UoZ najviac vo výške
50,02 €.
Poskytnúťprávnickej osobe príspevok v plnej výške podta bodu 2 tohto článku v prípade,
ak termín začatia dobrovol'nickej služby UoZ je od 1. dňa do 15. dňa v kalerrdárnom
mesiaci.
Posk},tnúť právnickej osobe príspevok v polovičnej výške zo stanovenej plnej výšky
v prípade, ak termín začatia dobrovol'níckej služby UoZ je od 16. dňa do konca
kalendarneho mesiaca.

4. Poskynúťprávnickej

osobe príspevok v plnej výške podl'a bodu 2 tohto článku, ak UoZ
odpracuje počas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného
pracovného času.
Poskytnúťprávnickej osobe príspevok v polovičnej l"ýške podťa bodu 2 tohto článku, ak

Nfu odný projekt ,,Podpola zalnestDávania UoZ prostrednictvon vybraných aktívnych opatreni na trhu pláce-3"
sa reali2tLje t"tlaka podpore z Et,,:,:,!,:::',:,i
progranl Ludské zdrcje
ř?,"::::,,:';:,{::ť.:,,,,,,"Í",::,'
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UoZ odpracuje počas kalendárneho nresiaca prár,e

dr ojnásobok dohodnutého týždenného
pracovného času, resp, menej ako dvojnásobok týždennéhopracolného času,
5.

PoskYnút' právnickej osobe mesačne príspevok zaUoZ, ktorí vykonávali dobrovo]'nícklr
službu v prislušnom kalendárnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej skutočnostianr podl'a
bodu 2, 3, 4 tohto čláŇu a skutočne vynaložeriým a preukázaným výdavkom.

6.

Poukazovat' právnickej osobe počas doby organizovania dobrovoťníckej služby mesačne
príspevok na účet,najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia všetkých
dohodnutých dokladov, V ptípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti
alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov,
Iehota na vyplatenie finančnéhopríspevku podl'a predchádzajúcej vety neplynie, a to až
do skončenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov alebo do odstránenia
zistených nezrovnalostí.

7.

Vyplatit' poslednú časťpríspevku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom
predloženía skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predložení ,,Správy
o kvantifikovanom prínose organizovania aktiyačnej činnosli formou dobrovol'níckej
služby v porovnaní so stallonl pred jej začatínl"(ďalej len ,,správa") v súlade
so,,Zdmerom organizovania akliýačnei činnosli .formou dobroyol'níckej služby"
a

v súlade s bodom 6 tohto článku.

8. Vrátit'

právnickej osobe originály dokladov predložených podťa čl. III. bodu l1 tejto
dohody v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, ak sa účastnícidohody
nedohodnú inak.

9.

Oznámit' právnickej osobe, ak dočasná pracovná neschopnosť UoZ počas vykonávanra
dobrovol'nickej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, vypovedanie dohody sUoZ zo
strany itradu.

l0. Pri používaníverejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnost' a účinnost'
ich použitia v zmysle § 19 ods, 6 zákona č, 52312004 Z. z, o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.
l1. Poskytnút' právnickej osobe materiály zabezpečujúceinformovanost' o tom, že aktivity,
ktoré sa realizujú v rámci národného projektu, sa uskutočňujú vd'aka pomoci ESF,

článok III.
Práva a povinnosti právnickej osoby
Právnická osoba sa zavázuje:

l.

informovat' sa u prijatého UoZ, čímá podpísanú tzv. Kartu účastnikanárodného
projektu (najneskór v deň nástupu na dobrovol'nícku službu) a následne si to overiť na
úrade.

2.

Zabezpečiť dobrovoťnícku službu tak, aby činnosti vykonávané UoZ boli zamerané na
poskytovanie pomoci pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným
postihnutim, imigrantov, osoby po návraíe z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo
a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných
osób, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných slrržieb a d'alšíchslužieb v oblasti
Nóroclný projekt ,,Podpora zamestná\,ania UoZ prostrcdnictvonr vybraných aktivnych opatreni na trhu prácc-3''
programtt Lttclské ultoje
sa realizuje vcl'aka podpore zE,,,Í:,,n:',:i,ři,,:Í'
,,: li,Íl,ť,,,,",,,í,|ii |:,eračnélrc

strana 3 z

ll

sociálnych vecí. zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, šporlu, pri tvorbe. ochrane,

udržiavaníalebo zlepšovaní životnéhoprostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachor,,anie
kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaníkultúrnych alebo zbierkových charitatívnych
akcií pre tieto osoby, pri ochrane spotrebitel'a a v oblasti styku s verejnost'ou. pri
prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a .", civilrrej
ochrane.

3.

Zabezpečiť po dobu od 0r.09.2018 do 28.02.2019 vykonávanie dobrovol'níckej služby
pre l UoZv štruktúre:
Druh vykonávaných činností
podl'a § 52a ods,

l

Počct

Zákona

UoZ

o službéchza m€stnanjsti

knihovník
4.

lsco-08

,l41l00

1

Termín vykonávania
01.09.2018

-

od/do

Rozsah

(týždennj,

rozvrh hodín)

28.02.20l9

20

Zabezpečit' dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a korrca vykonávania dobrovofníckej
služby UoZ v štruktúre:

pondelok

piatok
utorok
streda
stvrtok
od-do od-do od-do od do qd-do od-dor.od- do od-!lo od-do od-do,
časovérozpátie
(v hodinách)
počet UoZ

5.

6.

,7.

't 1

;00

15:00

-

11

:00

-

í5:00

11:00
15:00

-

11:00

'l5:00

-

11:00 15:00

11

111

Koordinovat' dobrovol'nícku službu UoZ prostredníctvom 0 v|astných zámestnancov a 0
zalnestnancov prijatých na tento účeldo pracovného pomeru z radov UoZ, ktori budú
organizovat' dobrovofrrícku službu UoZ v rozsahu 0 hodín fýždenne na jednélro
zanestnanca. Ak nastane skutočnost', kíorá má za následok skorrčenie pracovného pomeru
zamestllanca, ktorý organizuje dobrovol'nícku službu (ďalej len ,,organizátor"), právnická
osoba v spolupráci s úradom je povinná do 15 kalendárnych dní od skončenia pracovného
pomeru určiťiného organizátora. Ak právnická osoba neurčí(nezamestná) organizátora.
je za organizovu,lie dobrovol'níckej služby zodpovedný štatutárny zástupca.

V prípade prijatia do zamestnania organizáíora z radov UoZ doručit' úradu kópiu
pracovnej zmluvy najneskór do 15 kalendárnych dní od vzniku pracovnéhg potrreru,
V prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním dobrovol'nickej služby UoZ
zaslat' úradu za tohto zamestnanca kópiu pracovnej zmluvy a dohód o zmene pracovných
podmienok k pracovnej zmluve, najneskdr do 15 kalendarnych dní odo dňa začatia
organizovania dobrovol'níckej služby UoZ.

8.

Viesť dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zúčastňujúna

9.

Predkladat' na základe derrnej evidencie dochádzky UoZ a organizátorov 2 originál a

vykonávaní
dobrovoťníckej služby a organizátorov, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú
účast'na vykonávaní dobrovol'nickej služby, resp. na jej organizovaní. Právnická osoba
uvedenú evidenciu uschováva a poskl.tuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe
vyzvania a v zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.
1

Nátoclný prcjekt ,,PodPora zamestnáVania UoZ prostrednictvorn v),braných aktívn}ch opatrení na trhu práce-3,'
p|ogl,,ltllLl Ludské ulroje
sa realizuje vdaka poo'o,n'
'",,,,o,,,on':,i i,i,":::::'::,{?:i
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kópiu vyhotovení na úrad mesačne. najneskór do

_1 pracolný,ch dní po uplynutí
mesiaca
dochádz§,
ttchúd:ctčol, tl:ttntesínanie, korl l,ykonál,cgti
,,Evidenciu
PrísluŠného
dktiýaČnúČinnost'formou dobrovol'níckej stužby" a ,, El,iclcncitt dochád:lq, zantb sl nrlnc,ol,,
ktorí organizujú aktiýačnúčinnost' formou dobrovol'níckej slttžby" , potvrdený podpisonr
štatutárneho zástupcu.

l0. Dohodnutý rozl,rh hodín vykonávania dobrovoťníckejslužby podl'a predloženého
denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobrovoťníckej služby UoZ je pre
právnickú osobu závázný s výnimkou, ak povinnosť UoZ odpracovat' dohodnutý počet
hodín pripadne na deň pracovného pokoja, V prípade, ak na základe predloženého
denného rozvrhu má právnická osoba záujem v odóvodnených prípadoch organizovat'
dobrovoťnícku službu inak, napr. počas dní pracovného pokoja alebo vol'na, resp. vo
večemýclr hodinách alebo nočných hodinách, túto skutočnosť oznámi právnická osoba
úradu. Urad o uvedenej skutočnosti upovedomí |JoZ. tJoZ móže vykonávat'
dobrovol'nícku službu aj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch pracovného
pokoja a vol'na s tým, že v takýchto prípadoclr úrad vyžaduje súhlas UoZ.
'l

l. predkladat' úradu najneskór do posledného dňa kalendárneho mesiaca nas|edujúceho po
skončeníkalendárneho mesiaca, v ktorom jej r"ýdavky vznikli, v 2 ryhotoveniaih
žiadosťo úhradu platby a zároveň aj:
a) podporné doklady - 1 originál a l kópiu dokladov o použitých finančných
prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplatení úrazového poistenia, nákupe osobných
ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších súvisiacich
oprávnených výdavkov), l originál a 1 kópiu výpisu bankového účtrrpríjemcu alebo l
originál a l kópiu potvrdenia banky o uskutočnení príslušnejplatby a v prípade platby
v hotovosti výdavkový a príjmový pokladničný doklad i doklad z registračrrej

b)

c)

d)
e)

12,

pokladne,
,,Výkaz k výpočtu príspevku na aktivačnú činnost'formou dobrovol'níckej služby",
výplatnú pásku alebo iný doklad, na základe ktorého je možná identifikácia vyplatenej
mzdy, 1 kópiu zamestnávateťom potvrdených mesačných výkazov do Sociálnej
poist'ovne a mesačných výkazov do zdravotnej poist'ovne za zamestnávatel'a,
1 originál a 1 kópiu výpisu bankového účtupríjemcu alebo 1 originál a 1 kópiu
potvrdenia banky o uskutočnenípríslušnej platby a v prípade platby realizovanej
v hotovosti aj tú časťpokladničnej knihy účtovnejjednotky za príslušný mesiac, ktorej
sa záznam o platbe týka, resp, kde sa predmetný výdavok nachádza,
zoznam výdavkov na realizáciu dobrovol'níckej služby,
pri predkladaní poslednej žiadosti o úhradu platby predložiť správu v 1 vyhotovení.
Právnická osoba je povirurá v správe wádzat' informácie, či boli vynaloženéfinančné
prostriedky využitéhospodáme, efektívne, účelnea primerane vo vzl'ahu k cielu,
ktoným bolo dosiahnuť získanie praktických skúsenosti pre potreby trhu práce UoZ,
Právnická osoba zdokumentuje obsah správy fotodokumentáciou pred a po vykonani
jednotlivých prác, pripadrre iným hodrroverným spósobom pri prácach, pri ktorých je
to možné.

Oznámit' úradu písomne každúzmenu dohodnutých podmienok najneskór

kalendarnych dni odo dňa, kedy skutočnost' nastala.
13.

do

30

oznámiť úradu neúčasl',nedodržanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odnlietnutie
vykonávania dobrolloťníckejslužby UoZ bezodkladne, najneskór do 3 pracovných dní
od vzniku jednej z uvedených skutočností,Oznámiť úradu najneskór do l5 kalendrirnych
dní každúzmenu alebo skončenie pracovného pomeru organizátora,

NÓrod.ný projekt ,,Podpoía zal,]]estnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrcni na trhu práce-3"
sa realizuje vd'aka podpore z E,,:,:,!,:o:':,i,ř:":::,::,"'::
račného progranut Ludské zdroje
,í":ť,,:,i.,,í:,::' -o:e
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14.

V pripade predčasnéhoukončenia vykonávania dobrovoťnickej služby UoZ sa takéto
uvol'nené miesto na dobrovol'nícku službu nepreobsadzuje iným UoZ. V prípade dočasnej
pracovnej neschopnosti UoZ zaradeného na vykonávanie dobrovol'níckej služby nemóže
právnická osoba prijat' na vykonávanie dobrovolníckej služby iného UoZ, UoZ po
ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti móže vo vykonávaní dobrovol'níckej služby
pokračovat'v zmysle platnej dohody s úradom. pričom doba vykonávania dobrovol'níckej
služby sa mu o dobu dočasnej pracovrrej neschopnosti nepredlžuje. Vykonávanie
dobrovol'níckej služby UoZ sa konči upl.vnutim dohodnutej doby, ak dočasná pracovná
neschopnost' tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania dobrovol'nickej
služby. Za ospravedlnenit neťrčast'UoZna vykonávaní dobrovoťníckej služby sa považuje
darovanie krvi, prácenesclroptrost' na základe písomnéhopotvrdenia ošetrujúcelro lekára,
ošetrovanie chorého člena rodirry na základe písomnéhopotvrdenia ošetrujúceho lekára,
sprevádzanie rodinného príslušnika na základe písomnélro potvrdenia ošetrujúceho lekára,
návšteva lekára na základe písomného potvrdenia ošetrujúceho lekiira a úmrlie rodinného
príslušníkav rozsahu najviac 2 dni.

15,

Predložit' správu v súlade so ,,Zámerom organizol,ania akíiyačnejčinnosli .fornlou
dobrovol'níckej slttžby" av súlade s čl. II. bod 7.

16,

Poučit'UoZ zaradených na vykonávanie dobrovol'níckej služby o povinnosti dodržiavat'
predpisy na zaistenie bezpečnosti a oclrrany zdravia pri vykonávaní dobrovofníckej služby
spolu s podpisaným vyhlásením UoZ

o

poučení.Zabezpečit' úrazovépoistenie UoZ

zaradených na vykonávanie dobrovoťnickej služby a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom
poistení úradu.

17.Vsúlades§2ods.2vnadváznostina§7ods.7zákonač,

12412006 Z. z. o bezpečnosti
ochrane zdravía pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov plnit' povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v rozsahu
a

nevyhnutnom

na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci voči UoZ

rrachádzajúceho sa s jej vedomím najej pracovisku alebo v jej priestore.

l8. Na vyžiadanie úradu prelkázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniťwýkon
fyzickej kontroly a poskytovat' pri tejto kontrole súčinnosťpriebežne po celú dobu
platnosti tejto dohody, a to aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31,12.2028,

19.

Umožnit' povereným zamestnancom Mirristerstva práce, sociáInych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ustredia práce, sociálnych veci a rodiny, úradu a d'alším
kontrolným orgálom a orgánom auditu nahliadnut' do svojich úetoviých výka,zov,
bankových výpisov a d'alšíchdokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne
počas trvania závázkov ryplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončeníich trvania až do
31.12.2028. V pripade, ak právnická osoba neumožnívýkon kontroly a auditu, vzniká
právnickej osobe povinnost' vrátit' poskYnuté finančnéprostriedky v plnej výške.

20.

Vytvorit' povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ustredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších

kontrolných a audítorských orgánov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na
riadne a včasnévykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú súčinnosť
a všetky vyžiadanéinformácie a listiny týkajúce sa najmá oprávnenosti vynaložených
nákladov.

NÓroclný projekt ,,Podpora zamcstnávania UoZ prostíedtlictvom $,braných aktí\,nych opatreni na trhu prácc-3-
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21. Označit' priestory právnickej osoby plagátmi. samolepkami. resp, inými predmetmi
informujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú l rámci národného projektu, sa
uskutočňujú vďaka pomoci ESF. Uvedené označenie ponechat' po dobu trvania tejto
dohody,
22. Uchovávať túto dohodu, vrátane

jej príloh, dodatkov

poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2028.

a

všetkých dokladov týkajúcich sa

Článok Iv.
Oprávnené výdavky
1.

2.

Oprávnenými nákladmi sú len tie naklady, ktoré právnická osoba vynaložila na
vykonávanie dobrovoťníckej služby pre UoZ z oprávnenej ciel'ovej skupiny, ktorí pred
vstupom do národného projektu podpísali tzv. Kartu účastníkanárodného projektu.

Za

oprávnené náklady sa považujúlen tie náklady, ktoró vznikli právnickej osobe
v súvislosti s touto dohodou, najskór vdeň jej účinnostiaboli skutočne vynaložené
právnickou osobou a sú riadne odóvodnené a preukázané.

V prípade platieb v hotovosti

sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkétnej
platbe v deň platby nebude mínusový.

3,

Výdavok v súvislosti s finančným príspevkom je oprávnený len v tom prípade, ak splňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnostia účinnostia zodpovedá potrebám
narodného proj ektu.

4.

Príspevok poskl,tovaný úradom podl'a čl. II. bod 1 tejto dohody sa použije len v rozsahu
a štruktúre,ktorá súvisís organizovaním a priamym vykonávaním dobrovol'níckej služby
UoZ. Príspevok je možnépoužiťna úhradu oprávnených nákladov v zmysle § 52a ods. 4
zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnenost' výdavkov
spolufinancovaných z ESF si je právnická osoba vedomá osobitne týchto skutočností
týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:
Výdavky je možnépovažovaťza oprávnené, ak:
- vznikli v oprármenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
dobrovofníckej služby, s výnimkou poslednej celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý
organizuje dobrovol'nícku službu,
- sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v časťichvzniku,
- navzájom sa neprekrývaj ú,
- sú podložené účtovnlfoni dokladmi v zmysle z(l<ona é. 43I 12002 Z. z, o učíovnictve
v znení neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctveprávnickej
osoby a sú v súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
- splňajú podmienky hospodarnosti, efektívnosti a účelnosti,
- boli vynaloženév súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskych spoločenstiev,
- za hospodárne, účelnea efektívne vynaloženéprostriedky pre účelyvýkonu
dobrovol'níckej služby nie je možnépovťovať naklady, ktoré vznikli posledný
mesiac pred ukončenímvýkonu dobrovol'níckej služby (zdravotná obuv, pracovné
oblečenie, pracovné náradie). Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je

Národný projekt ,,Podpora ZarnestnáVania UoZ prostrednictvom vybraných aktivnych opatrení na trhu práce-3"
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nevyhnutný pre realizáciu národného projektu a výlučne súvisís realizáciou aktivít
národného projektu.
5,

6.

Príspevok nie je možnépoužit' na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadatela. Ziaďaíel použije príspevok v súIade s kalkuláciou nákladov, ktorá je
súčasťou,,Zámeru organizolania aktň,ttčnej činnosti fornlou dobrovoťníckej služby"
a v súlade so zásadou preukázatel'nosti. lrospodámosti a efektívnosti vynakladania
prostriedkov z verejných zdrojov.

Za oprávnené výdavky nie je možnépovažovat':
a) úroky z dlhov,
b) vratnú daň z pridanej hodnot_v,
c) nákup nábytku, vybavenia, dopralnj,clr prostriedkov, infraštruktúry,nehnutel'ností
a pozemkov (z prostriedkov ESF je nrožnéfinancovať také vybavenie/zariadenie,
ktoré sa bežrre účtujepri jelro obstaraní clo výdavkov priamo do spotreby),
d) výdavky bez priameho vzťalru k projektu,
e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podťa zákona
o službách zamestnanosti,
f) výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctvejednoznačne označenéako výdavky súvisiace
s realizovaným národným projektom v súlade s vnútomým predpisom účtovnej
jednotky k vedeniu účtovníctva,
h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujúnáklady na rea|izáciu dobrovofníckej služby
bez pridania 1rodnoty,
i) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté finančnéprostriedky z verejných zdrojov.

7.

8.

Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia

oprávrrenýnri výdavkami budú výdavky na
nákup nového zariadenia/vybavenia vo forme bežných nákladov (t. j, nákup hmotného
majetku do 1 700 € a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

Hotovostné platby zalrřňajúce výdavky

na

obstaranie dlhodobého hmotného

výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie sú
oprávnené. V prípade úhrad spotrebnélio materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti
oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 500 €, pričom
maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne
1 500 eur.
Pri právnických osobách sa zakazr4e platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €.
a nehmotného rnajetku vrátarre

článok v.

Osobitné podmienky
1,

Právnická osoba, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie
s nimi aje povinná pri ich používani zachovávat' hospodárnosť, efektívnost' a účinnost'
ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č, 523/2004 Z, z, o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.
Právnická osoba belie na vedomie, že finarrčný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
ŠRa PSP'. Na účelpoužitia týchto prostriedkov, kontrolu iclrpoužitia a ich r,}máhanie sa
vzt'ahuje režim upravený v osobitných predpisoch, najmá § 68 zákona o službách
zamestnanosti, zákon č. 357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č, 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Národný projekt ,,Podpora Zalneslnávania UoZ proslrcdnictvom vybraných aktivnych opatreni na trhu pfáce-3"
progrunu Ludské zdroje
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
ě. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Právnická osoba súčasneberie na
vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčast'ousystému riadenia európskych

aozmene

/

a

štruktuíálnych a investičných fondov.

3.

Uzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe narok na uhradenie nákladov
v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okem oprávnenosti
nákladov aj jeho nevyhnutnost', hospodárnost', efektívnosť, účelnost'a účinnosť.

4.

V prípade nedodržania závázkll podťa čl. III. bod 16 právnická osoba znáša následky
prípadných poistných udalostí.

5.

Úrad nevyplatí príspevok, ak právnická osoba nepredložídoklady v lehote stanovenej v čl.
III. bod 9 a doklady v lehote stanovenej v čl. III. bod 11, ak sa účastnícidohody
nedohodnú inak,

6.

Ak

sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zisti porušenie finančnej disciplíny, oznámi
úrad porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktoný je oprávnený ukladat'
a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak príjemca
príspevku odvedie finančnéprostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa
skončenia kontroly, správne konanie sa nezačne.

článok VI.

Skončenie dohody
1.

Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záv'ázkov účastnikovdohody a súčasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

2.

Účinky te.lto dohody zanikajú splnením záyázktt účastníkovtejto dohody, odstúpenim
právnickej osoby od tejto dohody, odstúpením uradu od tejto dohody, ukončenímdohody
na základe vzájomnej písomnej dohody, zánikom právnickej osoby bez právneho
nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme závázky vyplývajúce z tejto dohody,
O uvedených skutočnostiach sa itrad zavázl|e bezodkladne upovedomit' právnickú osobu.

3.

Túto dohodu možno skončiťna základe píšomnej dohody účastníkovdohody, pričom
oprávnene poskytnuté a čerpanéplnenia za organizovanie dobrovoJJníckej služby UoZ
posk}tnuté právnickej osobe do dňa účinnostiukončenia dohody zostávajú týmto
nedotknuté.

4.

Každý z účastníkovdohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesačná a začínaplynút' od prvého dňa kalendarneho mesiaca nasledujúceho po
doručenívýpovede. Vypovedanim dohody zo strany právnickej osoby vzniká jej

povirrnosť vrátit'

na účetúradu všetky poskytnuté finančnéprostriedky do

30

kalendárnych dní odo dňa podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania
na úrade.
5.

Každý z účastníkovdohody je oprávnený odstúpiťod dohody v prípade jej závažného

porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomnéoznárnenie o odstúpení doručené
druhému účastníkovitejto dohody. Odstupenie je účinnédňom doručenia oznámgnia
o odstúpenídruhému účastníkovitejto dohody. Odstúpením od dohody je právnická osoba
Národný projekt ,,Podpora Zamestnávania UoZ prostrednictvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3"
sa realizuje vd'aka potlpore z Európskello sociáLneho fonclu v rámci Operrlčného prograntu Ludské zdroje
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povinná vrátit' úradu poskytnuté finančnéprostriedky do 30 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnostiodstúpenia na účetúradu.

6, Za

zá,lažnéporušenie podmienok tejto dohody zo strany právnickej osoby sa považuje

najmá:

a) porušenie čl. III. bodov 2,3,4 a 8 tejto dohody,
b) vykonávanie dobrovoťníckej služby v rozpore

c)
d)

e)

f)

g)
h)
7

.

so zámerom organizovania
dobrovol'níckej služby,
ak sa UoZ nezúčastňuje(ú)vykonávania dobrovol'níckej služby, pričom sú vedení
v evidencii dochádzky,
ak právnická osoba používaveci a prostriedky oprávnene zakúpené v riámci realizácie
dobrovol'níckej služby na iné účely,
ak sa nevykonala práca podl'a dohody,
porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e), ak nie je
možnédohodnút' ich plnenie v dodatočnej lehote,
opakované porušenie iných povinností ako povirrností ustanovených v písm. a) až e),
porušenie rozpočtovej disciplíny.

Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmá porušenie ustanoveni
čl. II. bodov I až 6 telto dohody.

8. Právnická osoba sa
poskytnutej omylom.

9.

zavázuje vrátit' aj príspevok alebo jeho časťv prípade platby

Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na nil{rradu škody vzniknutej porušením dohody.

článok VIL

všeobecnéa záverečnéustanovenia
1,, Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmidohody na základe písomného návrhu jedného
z účastníkovdohody.

2. V

3,

každom písomnom styku sú účastnícidohody povinní uvádzat' číslotejto dohody,

Právne vzt'ahy výslovne neupravené v tejro dohode sa riadia príslušnými ustanovenialni
zžl<ona č, 40l1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov a všeobecne

záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vž'ah

k závázkom učastníkovdohody. Predpisy komunitarneho práva Európskych'spoLočenstiev
majú prednost' pred zákonmi Slovenskej republiky.

4.

Právnická osoba súhlasi so zverejnením údajov r,yplývajúcich z dohody v rozsahu: názov,
sídlo, názov národného projektu, výška finančnéhopríspevku.

nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma účastníkmidohody
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Táto dohoda
a

6.

Účinrrost'tejto dohody zaniká splnením záv'dzku účastníkovtejto dohody, pokiať nedójde
k jej ukončeniu z dóvodov uvedených v članku VI.

,7.

Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost' originálu,
NÓrodný prcjekt ,,Podpora zamest[ávania UoZ prostredníctvom vybraných aktivnych opatreni na trhu práce-J"
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pričom úrad dostane dva rovnopisy a právnická osoba jeden rovnopis.

8.

Účastníci tejto dohody lyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', že si ju riadne
a dósledne prečítali,jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, neuzatvorili ju vtiesni za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

Svojim podpisom úěastníkdohody zároveň potvrdzuje prevzatie tejto dohody a prevzatie
materiálu na zabezpečenie publicity o spolufinancovaní pomoci ESF.

V Čadci dňa 27.08.2018

t

PaedDr. Jozeí

PhDr. Bírová Janka
riaditel'ka

riaditeť Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny

Prílohy k dohode:

Príloha 19. 1a Evidencia dochádzky uchádzačov
Príloha 19.2a

20a
Priloha 21a
Priloha

Piloha

22a

Príloha 23a

o zamestnanie, ktorí vykonávajú
aktivačnúčinnost' formou dobrovol'níckej služby
Evidencia dochádzky zamestnancov, ktorí organizujú aktivaěnú ěinnosť
formou dobrovoťníckej služby
Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti formou
dobrovoťníckej služby v porovqaní so stavom pred j ej začatim
Oznámenie o neúěasti uchádzača o zamestnanie na vykonávaní aktivačnej
činnosti formou dobrovoťníckej služby alebo o nedodržaní rozsahu hodín
vykonávania dobrovoťníckej služby U oZ
Oznámenie o skončenípracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizoval
aktivačnúčinnosť formou dobrovol'níckej služby
Výkaz k výpočtu príspevku na aktivačnúčinnosťformou dobrovoťníckej
služby
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