
"Ž/€/x.;7

ĺunÓpsxa Úľll

Európsky sociálny fond
Európsky fond ŕegĺonálneho roaoja

aaaoao/- ra rl

Kód ITMS2Ol4+: 3 l203 lAII7

oPERAČNÝ PRoGRAM
ĽUDSKÉ ZDRoJE

NZ I /OAOTP aESF I ZAMI 202 I /3 I 98 I

DOHODA
číslo 2ll17ĺ054142

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti foľmou dobľovol'níckej služby
a o poslrytnutí pľíspevku na aktivačnú činnost'formou dobľovol'níckej služby právnickej

osobe alebo fyzickej osobe
uzatvorená podl'a $ 54 ods. l písm' a) zélkona č. 512004 Z. z. o službách Zamestnanosti a o zmene a

doplnení niektoých zákonov v znení neskoľšíclr predpisov
(ďalej len ..zákon o službách zamestnanosti")

v rámci NP ,,Podpora zamestnanosti"
Aktivita č. 1 _ PodporaZUoZ k uplatneniu sa na tľhu práce

,,Pľíspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovolhíckej služby"
(d'alej len..dohoda")

medzi účastníkmi dohody:

Ustľedie práce, sociálnych vecí a rodiny
Uľad pľáce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
ZastÚpený riaditelbm: Ing. Rudolf Hlavács, MBA
ĺČo: lolg+sla
D|Č:2O2l777780
IBAN: SK87 8l80 0000 0070 0053 1292 - Štátna pokladnica
(d'alej len ,'úrad")

Právnická osoba./Fyzická osoba: Mesto Šalna
Sídlo/miesto podnikaniaNám. Sv. Tľojice 7,927 l5 Šal'a
Zastúpená štatutáľnym zástupcom: Mgľ. Jozef Belický
lČo: oo:ootgs
DlČ 202l}24049
IBANI: SK48 lllI0000 006627849005
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84l 10 _ Všeobecná verejná správa
(d'a|ej len ,.právnická osoba" alebo ,,ýzická osoba")

I IB.4N účtu' na ktoDi budli poukazované platby zo sĺľany úľadu PSVR. Ak uvedený IBAN nieje totožý s IBAN tičĺu, z ktorého/ýcll
bude Po/Fo uskutočílovat' bankové prevody na úhradu uplaĺňovalých opľávnen1igh nákladov, uvedie/ú sa aj tento/ĺieto i,ýé IBAN.
Za oprth,nené budú považované aj platby z iného bankovéln účtlt/ov preukázatel'ne patriace Po/Fo.-

Národni projekt sa realil1je vd'aka podpoľe Európskeho sociólnehofondu
ľ rámci operačného prograrnu Ľudské :dľoje
rvu'u'' cl-ll p l ol nl cn t. gor'. slĺ u i'r'rr'. c's l. gtl r'. sl<
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Clánok I.
Účel a pľedmet dohody

Účelom dohody je úprava pľáv a povinností účastníkov dohody pľi poskytovaní pľíspevku na
aktivačnÚr činnost' foľmou dobľovol'níckej služby (d'alej len ,,finančný pľíspevok") podl'a $ 54 ods.
l písm. a) zákona č. 5lz004 Z. z. o sluŽbách Zamestnanosti a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ',zákon o službách zamestnanosti"), ktorý sa
poskytuje zo zdrojov Euľópskeho sociálneho ťondu (d'alej len ,,ESF") a štátneho ľozpočtu (d'alej
len ,'ŠR''; príjemcovi príspevku v zmysIe:

a) opeľačného pľogramu Ľudské zdľoje
Prioritná os 3 Zamestnanosť,

b) Náľodného projektu: Podpora zamestnanosti
Kód ITMS2Ol4+: 3 1203| AII7,

c) zákona o sluŽbách zamestnanosti.

2. Pľedmetom dohody je úpľava préx a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej sluŽby (ďalej len ,,dobľovol'nícka
sluŽba") a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi pľíspevku na úhľadu časti nákladov
potľebných na kvalifikované vykonávanie dobrovol'níckej sluŽby a prevádzku dobľovol'níckej
služby, natlrazové poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (d'alej len ,fUoZ"), na
úhľadu poplatku za doklad pľeukazujúcizdľavotnú spôsobilosť ZUoZ, ak to pľávnická osoba alebo

ýzická osoba vyŽadvje, na Úlhľadu časti nákladov na osobné ochľanné pľacovné prostriedky,
pracovné náradie a časti d'alších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovol'níckej sluŽby a
na úhľadu časti celkovej ceny pľáce zamestnanca, ktoľý organizuje dobľovol'nícku sluŽbu v súlade
s platnými a účinnými všeobecne záväznýni právnymi pľedpismi Slovenskej republiky
a pľávnymi aktmi Euľópskych spoločenstiev.

3. Finančný pľíspevok poskýnutý nazáklade tejto dohody pozostáVa z pľíspevku zo ŠR a príspevku
ESF. Vzájomný pomeľ medzi prostľiedkami spolufinancovania je 85 oÁ z ESF a l5 oÁ zo ŠR.

čtánok II.
Pľáva a povinnosti úľadu

Uľad sa zaväzuie:
l' Poskytnúť pľávnickej osobe alebo ýzickej osobe príspevok podl'a 54 ods. l písm. a) zákona

o sluŽbách Zamestnanosti v rámci NP ,,Podpora Zamestnanosti" aktivita č. l - Podpora ZUoZ
k uplatneniu sa na trhu pľáce ,'Pľíspevok na aktivačnú čirrnosť foľmou dobľovol1ríckej sluŽby"
na úhradu časti nákladov, ktoľé súvisia s vykonávaním dobľovol'níckej služby, najviac
vovýške 711,24 € apríspevok na úhľadu časti celkovej ceny pľáce zamestnanca, ktolý
oľganizuje dobľovol'nícku službu, ak má takého zamestnanca. najviac vo výške 0 €' spolu
najviac vo výške 7ll,24 €, slovom: Sedemstojedenásť€, 24 eurocentov.

2. Pľi stanovení celkovej výšky poskytovaného príspevku podl'a bodu l zohl'adniť termín začaÍia
vykonávania dobľovol'níckej sluŽby, dohodnutý počet ZUoZ uvedený v čl. III. bod 3, ako aj

celkový počet ZUoZ, ktorí vykonávajú' resp. vykonávali dobrovol'nícku sluŽbu. Po zohl'adnení

Ncirodný projekt sa reali--t1je vd'aka podpoľe Etlrópskeho sociálneho fondu
y ľómci Operačného progranu Ľudské :dľoje
lr rr-rr''ctllpl tlt'lllť11 t' go\ . sk rr rr rr''cs ĺ' gtlr'. sk
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týchto skutočností posk}'tnúť pľávnickej osobe alebo srzickej osobe mesačne pľíspevok za
l ZUoZ vykonávajúceho dobľovol'nícku službu v štľuktúľe: príspevok na úhradu časti
nákladov. ktoľé súvisia s vykonáVaním dobrovol'níckej sluŽby, najviac Vo výške 59,27 c
a pľíspevok na úhľadu časti celkovej ceny práce Zamestnanca, ktoľý oľganizuje dobrovol'nícku
sluŽbu, najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za l ZUoZ najviac vo výške 59,27 c.

3' Poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe príSpevok v plnej výške podl'a bodu 2 tolrto
článku v pľípade, ak teľmín začatia dobrovol'níckej sluŽby ZUoZje od l. dňa do l5' dňa v
kalendáľnom mesiaci.
Poskytnúť pľávnickej osobe alebo ýzickej osobe príspevok v polovičnej výške zo stanovenej
plnej výšky vprípade, ak tennín zaéatia dobľovol'níckej sluŽby ZUoZje od l6. dňa do konca
kalendárneho mesiaca.

4. Poskynúť právnickej osobe alebo ĺýzickej osobe príspevok v plnej výške podl'a bodu 2 tohto
článku, ak ZUoZ odpracuje počas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého
t;fŽdenného pracovného času.

5' Poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe pľíspevok v polovičnej výške podl'a bodu 2
tohto článku, akZUoZ odpracuje počas kalendáľneho mesiaca pľáve dvojnásobok dohodnutého
|ý'ždenného pracovného času, resp. menej ako dvojnásobok tyzdenného pracovného času.

6' Poskytnrírť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mesačne príspevok zaZUoZ. ktoľí vykonávali
dobrovol'nícku službu v príslušnom kalendáľnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej
skutočnostiam podl'a bodu 2, 3, 4 tohto článku a skutočne vynaloŽeným a pľeukázaným
výdavkom.

7. Poukazovať právnickej osobe alebo fozickej osobe počas doby oľganizovania dobrovol'níckej
sluŽby mesačne pľíspevok na účet, najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa pľedloŽenia
všetkých dohodnutých dokladov. V prípade, ak úľad zistí v pľedloŽených dokladoch
nezľovnalosti alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predloŽených
dokladov, lehota na vyplatenie finančného pľíspevku podl'a predchádzajúcej vety neplynie, a to
až do skončenia kontľoly pľavosti a správnosti predložených dokladov alebo do odstránenia
z istených nezrovnalo stí.

8. Vyplatiť poslednú časť pľíspevku z celkového dohodnutého pľíspevku po kompletnom pľedloŽení
a skontlolovaní dohodnutých dokladov a po pľedložení ,,Spravy o prínose organizovania
aktivačnej činnostiformou dobrovoľníckej služby v porovnaní so stavom pred jej začatím" (ďalej
len ,'správa") v súlade so ',Zámerom organizovania aktil,ačnej činnosĺi formou dobrovoľníckej
služby" a v súlade s bodom 6 tohto článku.

9. Vrátiť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe originály dokladov predložených podl'a čl. III. bodu
1 l tejto dohody v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak.

l0. oználniť pľávnickej osobe alebo |rzickej osobe, ak dočasná pracovná neschopnosť ZUoZ počas
vykonávania dobrovol'níckej sluŽby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, ukončenie dohody
so ZUoZ zo stľany úradu'

Národný pľojekÍ sa realinýe vd'aka podpore Euľópskeho sociálneho fondu
l'rámci operačného pľogra,n,r Ľudské :ú'oje
rvrr'rr'. cntp l tlt'ĺlt cll t. gor'. slĺ rr'u u'. c's l. go r''sl<
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1l. Pri pouŽívaní verejných pľostľiedkov zachovávať hospodáľnosť. efektívnosť a účinnost' ich
použitia v zmysIe $ l9 ods. 6 zákona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách veľejnej spľávy
a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov.

l2. Poskytnťrť pľávnickej osobe alebo fuzickej osobe mateľiály zabezpečujúce informovanosť o tom,
Že aktivity, ktoľé sa realizujú v rámci náľodného projektu' sa uskutočňujú vd'aka pomoci ESF.

Článok III.
Práva a povinnosti pľávnickej osoby alebo ffzickej osoby

Pľávnická osoba alebo ffzická osoba sa zaväzuje:
l. Infoľmovať sa u prijatého ZUoZ, či má podpísanutzv' Kartu účastníka národného pľojektu

(najneskôľ v deň nástupu na dobľovol'nícku službu) a následne si to oveľiť na úľade.

2. Zabezpečiť dobľovol'nícku službu tak, aby činnosti vykonávané ZUoZ boli zamerané na
poskytovanie pomoci pri staľostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným
postihnutím' imigľantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak
závislé osoby, nezaopatľené deti a ostatné osoby odkázane na starostlivosť iných osôb, ľodinu
alebo pri poskytovaní verejnopľospešných služieb a d'alších sluŽieb v oblasti sociálnych vecí,
zdľavotníctva, vzdelávania, kultúľy, špoItu, pri tvorbe, ochľane, udrŽiavaní alebo zlepšovaní
Životného prostľedia, pri starostlivosti o ochľanu a zachovanie kr"rltÚrľneho dedičstva, pľi
uskutočňovaní kultúľnych alebo zbieľkových charitatívnych akcií pľe tieto osoby, pľi ochľane
spotľebitel'a a v oblasti styku s veľejnosťou, pri pľíľodných katastrofách, ekologických
katastľoflích, hunranitáľnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou
situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným Stavom'

3' Zabezpečiť po dobu od 0l .07.202l do 31.l0'202l vykonávanie dobrovol'níckej sluŽby pre 3

ZUoZ v štruktúre:

Druh vykonávaných
činnostĺ podl'a ods. 2) tohto

článku
PočetZUoZ ISCO-08 Termín vykonávania

od/do

Rozsah
(fýždenný

ľozvrh hodín)
Verejnoprospešné

sluŽby
J 44r9999 01.07 .202t -

3r.10.202t
20

4. Zabezpečiť dodrŽiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobľovol'níckej sluŽby
ZUoZ v štľuktúre:

deň Pondelok Utoľok Streda Štv.toľ Piatok
od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do

časové ľozpätie (v
hodinách)

08,00-
12,00

08,00-
12,00

08,00-
12,00

08,00-
12,00

08,00-
12,00

početZUoZ t 3 t J J

Národn,ŕ pľojekÍ sa ľeali-t1je yd'aka podpol'e Európskeho sociálnehofondu
y ľámci opeľačného pľogramu Ľudské :dt'oje
\1'\\'\\''r'lllp l 0} ĺl1c11 L. go\'. sl( rr'ir ti'. es l. gor''sk
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5. Koordinovať dobľovol'nícku službu ZUoZ prostredníctvom 0 vlastných Zamestnancov a 0
Zamestnancov prijatých na tento účel do pľacovného pomeľu Z radov ZUoZ. ktoľí budú
organizovať dobľovol'nícku sluŽbu ZUoZ v ľozsahu 0 hodín týŽdenne na jedného zamestnanca.
Ak nastane skutočnosť' ktoľá má za následok skončenie pľacovného pomeru Zamestnanca, ktoľý
organizuje dobľovol'nícku službu (d'alej len ,,oľganizátor"), právnická osoba alebo ffzická osoba
v spolupľáci s úradom je povinná do l5 kalendáľnych dní od skončenia pracovného pomeľu určiť
iného organizáÍora. Ak právnická osoba alebo ffzická osoba neurčí (nezamestná) organizátoľa, je
za or ganizovan ie do brovo l'n íckej s luŽ by zodpovedný štatutárny zástlpca.

6. V prípade prijatia do zamestnania organizátora z radov ZUoZ doručiť úradu kópiu pľacovnej
zmluvy najneskôľ do ĺ 5 kalendáľnych dní od vzniku pľacovného pomeľu.

7 . V pľípade poveľenia vlastného zamestnanca organizovaním dobrovol'níckej služby ZUoZ zaslať
úradu za tohto zamestnanca kópiu pracovnej zmluvy a dohôd o Zmene pracovných podmienok k
pľacovnej zmluve, najneskôr do l5 kalendárnych dní odo dňa začatia organizovania
dobľovol'níckej služby ZU oZ.

8. Viesť dennú evidenciu dochádzky ZUoZ, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní dobrovol'níckej
sluŽby aorganlzátoľov' s ich vlastnoručným podpisom. ktorým potvrdzrrjú účasť na vykonávaní
dobrovol'níckej sluŽby, ľesp. na jej oľganizovaní. Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedenú
evidenciu uschováva a poskytuje ju na fuzickú kontľolu úľadu na základe vyzval"ia a v zmysle
podmienok stanovených v tejto dohode.

9. Predkladať nazáklade dennej evidencie dochádzky ZUoZ aorganuátoľov l oľiginál a l kópiu
vyhotovení na úrad mesačne, najneskôľ do 5 pracovných dní po uplynutí príslušného mesiaca
,,Evidenciu dochódzlry uchádzačov o zanle,stnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnost'formou
dobrovoľníckej služful" a,,Evidenciu dochódzlql zamesĺnancov, ktorí organizujti aktivačnli
činnost'.formou dobľovoľníckej služby", potvľdený podpisom štatutáľneho zástupcu.

|0. Dohodnutý rozvrh hodín vykonávania dobrovol'níckej sluŽby podl'a pľedloženého denného
rozvľhu začiatku a konca vykonávania dobrovol'níckej sluŽby ZUoZ je pre právnickú osobu alebo
szickú osobu záväzný s výnimkou, ak povinnosť ZUoZ odpracovať dohodnutý počet hodín
pripadne na deň pľacovného pokoja. V pľípade. aknazáklade pľedloŽeného denného ľozvrhu má
právnická osoba alebo ýzická osoba záujem v odôvodnených pľípadoch organizovat'
dobrovol'nícku sluŽbu inak, napr. počas dní pľacovného pokoja alebo vol'na' ľesp' vo večeľných
hodinách alebo nočných hodinách, túto skutočnosť oznámi pľávnická osoba alebo fyzická osoba
úradu. Úľad o uvedenej skutočnosti upovedomí ZIJoZ. ZIJoZ môŽe vykonávať dobrovol'nícku
službu aj vo večeľných a nočných hodinách' ľesp. v dňoch pracovného pokoja a volha s tým, Že
v takýchto pľípadoch úľad vyŽaduje súhlas ZUoZ'

l l. Predkladať úľadu najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
kalendáľneho mesiaca, v ktoľom jej výdavky vznikli, v l vyhotovení Žiadosť o úhľadu platby
azároveň aj:
a) podporné doklady - l originál a l kópiu dokladov o pouŽitých finančných prostľiedkoch

(faktúry a doklady o zaplatení úrazového poistenia, nákupe osobných ochranných pracovných
pľostľiedkov, pracovného náradia a d'alších súvisiacich oprávnených výdavkov), l oľiginál
a l kópiu výpisu bankového účtu príjemcu alebo l originál a I kópiu potvrdenia banky

Nĺíľodný projekÍ sa realin1je vd'aka podpol'e Európskeho sociĺílneho fondu
ľ rámci operačného progt'arnu Ľudské'-dľoje

rvrr_rr'. ťt'ttp ltlvnl cn t. gov. slĺ rl'rr'tr'. cs l. go r'' sl<
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o uskutočnení pľíslušnej platby a V pľípade platby v hotovosti výdavkový a pľíjmový
pokladničný doklad i doklad Z registľačnej pokladne,

b) ,,Výkaz k výpočttt príspevku na akĺivačnl.t činno,sĺ'fornrcu dobrovol'níckej .služby'',
c) výplatnú pásku alebo iný doklad, na základe ktorého je moŽná identifikácia vyplatenej mzdy,

l kópiu zamesÍnávatel'om potvľdených mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne
a mesačnýchvýkazov do zdľavotnej poisťovne zazamestnávatel'a. l oľiginála l kópiu výpisu
bankového účtu pľijemcu alebo l oľiginál a l kópiu potvrdenia banky o uskutočnení
pľíslušnej platby a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj tú časť pokladničnej knihy
účtovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sazáznaln o platbe týka, resp. kde sa predmetný
výdavok nachádza,

d) zoznam výdavkov narealizáciu dobrovol'níckej sluŽby,
e) pri predkladaní poslednej Žiadosti o úhľadu platby predloŽiť spráw v l vyhotovení. Právnická

osoba alebo fyzická osoba je povinná v spľáve uvádzať informácie, či boli vynaloŽené
finančné prostľiedky vyuŽité hospodáľne, efektívne, účelne a primerane vo vzťahu k ciel'u,
ktorým bolo dosiahnuť získanie pľaktických skúseností pre potreby tľhu pľáce ZUoZ.
Právnická osoba alebo fuzická osoba zdokumentuje obsah spľávy fotodokumentáciou pľed
a po vykonaní jednotlivých prác. pľípadne iným hodnoveľným spôsobom pri prácach, pľi
ktoľých je to moŽné'

12. oznámiť úľadu písomne každú Zmenu dohodnutých podmienok najneskôľ do 30 kalendárnych
dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.

13. oznámiť úľadu neúčast', nedodržanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odmietnuĺie vykonávania
dobrovolhíckej sltlžby ZUoZ bezodkladne. najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku jednej
z uvedených skutočností. oznámiť úľadu najneskôľ do l5 kalendárnych dní kaŽdú zmenu alebo
skončenie pracovné ho ponxerlt organizátora.

l4. V pľípade pľedčasného ukončenia vykonávania dobľovol'níckej sluŽby ZUoZ sa takéto uvol'nené
miesto na dobľovol'nícku službu nepľeobsadzuje iným ZUoZ. V pľípade dočasnej pracovnej
neschopnostiZUoZ zaľadeného na vykonávanie dobľovol'níckej sluŽby nemôŽe pľávnická osoba
alebo szická osoba prijať na vykonávanie dobľovol'níckej sluŽby iného ZUoZ' ZUoZ po
ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti môŽe vo vykonávaní dobľovol'níckej sluŽby
pokľačovať v zmysle platnej dohody s úradom, pľičom doba vykonávania dobľovol'níckej sluŽby
sa mu o dobu dočasnej pracovnej neschopnosti nepľedlžuje. Vykonávanie dobrovolhíckej sluŽby
ZUoZ sa končí uplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pľacovná neschopnosť tohto ZU>ZtÍvá
dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania dobľovolhíckej sluŽby. Za ospravedlnenú neúčasť
ZUoZ na vykonávaní dobrovol'níckej sluŽby sa povaŽuje daľovanie kľvi, práceneschopnosť na
základe písomného potvľdenia ošetľujúceho lekára, ošetľovanie chorého člena ľodiny na základe
písomného potvrderria ošetľujúceho lekáľa, spľevádzanie ľodinného pľíslušníka na zák|ade
písomného potvľdenia ošetrujúceho lekáľa, návšteva lekáľa na základe písomného potvľdenia
ošetrujúceho lekáľa a úmľtie ľodinného pľíslušníka v rozsahu rrajviac 2 dni a iné váŽne osobné
dôvody (napr' dovolenka, o ktoľej je povinný úrad informovať vopľed).

l5' PredloŽiť správu v súlade so ,,Zá'merom
dobrovolhíckej služby" a v súlade s čl. II' bod 7

organizovania aktivačnej činnosti fornlou

16. Poučiť ZUoZ zaradených na vykonávanie dobrovol'níckej sluŽby o povinnosti dodrŽiavať

Ncírodný projeh sa ľeali:ýe yd'aka podpoľe Európskeho socicilnehofondu
l,rámci opeľačného pľogranu Ľudské :ú'oje
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predpisy na Zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri vykonávaní dobrovol'níckej sluŽby Spolu
s podpísaným Vyhlásením ZUoZ o poučení' Zabezpečiť úrazoye poistenie ZUoZ zaradených na
vykonávanie dobľovol'níckej sĺuŽby a pľedloŽiť kópiu zmluvy o úľazovom poistení úradu'

17.Vsťrlades$2ods.2vnadväznostina$7ods.7zákonaé'12412006Z.z.obezpečnostiaochrane
zdravia pri práci a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov plniť
povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v ľozsalru nevylrnutnom na zaistenie
bezpečnosti a ochľany zdravia pľi práci voči ZUoZ nachádzajúceho sa s jej vedomím na jej
pracovisku alebo vjej pľiestore'

18' Na vyŽiadanie úradu pľeukázať dodrŽiavanie podmienok tejto dohody, umoŽniť výkon fyzickej
kontroly a poskyovať pritejto kontrole súčinnosť pľiebeŽne po celú dobu platnostitejto dohody.
a to aj po ukončení platnosti tejto dohody aŽ do 3l.12.2028.

l9' UmoŽniť povereným Zamestnancom Ministerstva práce. sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Ustredia práce' sociálnych vecí a ľodiny, úľadu a d'alším kontľolným oľgánom
a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a d'alších
dokladov a umoŽniť vykonanie kontroly a auditu priebeŽne počas trvania záväzkov vyplyvajúcich
ztejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania aŽ do 3l.12'2028' V prípade, ak pľávnická osoba
alebo fyzická osoba neumoŽní výkon kontľoly a auditu, vzniká právnickej osobe povinnosť vľátiť
poskytnuté finančné prostľiedky v plnej výške.

20. Vývoľiť poveľeným zamestnancom Ministeľstva pľáce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
ľepubliky, Ústľedia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a d'alších kontrolných a audítorských
orgánov vykonávajúcim kontrolu pľimerané podmienky na ľiadne a včasné vykonanie kontroly
a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú sťrčinnosť a všetky vyŽiadane infoľmácie a listiny
týkajúce sa naj mä oprávnenost i vynaloženýc h nákladov.

2I'označiť pľiestory pľávnickej osoby alebo fyzickej osoby plagátmi, samolepkami' resp' inými
pľedmetmi informujúcimi o tom, Že aktivity, ktoľé sa ľealizujú v ľámci rráľodného pľojektu, sa
uskutočňujú vd'aka pomoci ESF. Uvedené označenie ponechať po dobu trvania tejto dohody.

22.Uchovávať túto dohodu' vľátane jej príloh, dodatkov avšetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého fi nančného pľíspevku aŽ do 3 l .12.2028.

čtánok IV.
opľávnené výdavky

l. opľávrrenými nákladmi sú lerr tie náklady, ktoľé pľávnická osoba alebo fyzická osoba vynaloŽila
na vykonávanie dobrovol'níckej sluŽby pre ZUoZ z oprávnenej ciel'ovej skupiny, ktoľí pľed
vstupom do národného projektu podpísalitzv. Kaľtu účastníka náľodného pľojektu.

2. Za oprávnené náklady sa povaŽujú len tie náklady, ktoré vznikli právnickej osobe alebo fllzickej
osobe v súvislosti s touto dohodou, najskôr v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaloŽené
pľávnickou osobou alebo fyzickou osobou a sú riadne odôvodnené a preukázané.

V pľípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené fiedy, ak stav pokladne pľi konkrétnej platbe
v deň platby nebude mínusový.

Národný projekÍ sa realin1je vd'aka podpol'e Eu'ópskeho sociólneho fondu
ľ rámci operačného progľarnu Ľudské:dl'oje
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3. Výdavok v súvislosti s finančným príspevkom je oprávnený len v tom prípade, ak spĺňa
podmienky hospodáľnosti, efektívnosti, účeĺnosti a účinnosti a zodpovedá potľebám národného
projektu.

4. Pľíspevok poskytovaný Úrľadom podl'a čl. II' bod l tejto dohody sa pouŽije len v rozsahu
a štľuktúľe, ktorá súvisí s organizovaním a pľiamym vykonávanínl dobrovol'níckej sluŽby ZUoZ'
Príspevok je moŽné pouŽiť naiľazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. na úhľadu poplatku
za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie' ak to pľávnická osoba
alebo fyzická osoba vyŽaduje, na úhľadu časti nákladov na osobné ochľanné pracovné
prostriedky, pracovné náradie a časti d'alších nákladov' ktoré súvisia s vykonávaním
dobľovol'níckej sluŽby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktoľý organizrrje
dobľovol'nícku sluŽbu' V súlade s pravidlami pre opľávnenosť výdavkov spolufinancovaných
z ESF sije pľávnická osoba alebo fyzická osoba vedomá osobitne týchto skutočností týkajúcich
sa oprávnenosti výdavkov:

Výdavkyje moŽné povaŽovať za oprávnené. ak:
- vznikli v oprávnenom období, teda v ľámci písomne dohodnutého obdobia realizácie

dobrovol'níckej sluŽby.
- sú primeľané, t. j' zodpovedajú cenám beŽným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku,
- navzájom sa neprekrývajú,
- sú podloŽené účtovnými dokladmi v zmysle zákona é. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení

neskoľších predpisov, ktoľé sú ľiadne evidované v účtovníctve právnickej osoby alebo
fyzĺckej osoby a sú v súlade s platnými všeobecne záväznými pľávnymipľedpismi,

- splňajú podmienky hospodárnosti' efektívnosti a účelnosti,
- boli vynaložené v súlade s platnými právnymi pľedpismi Slovenskej republiky a Euľópskych

spoločenstiev,
- za hospodáľne. účelne a efektívne vynaloŽené pľostriedky pľe účely výkonu dobľovol'níckej

sluŽby nie je moŽné povaŽovat' náklady, ktoľé vznikli posledný mesiac pľed ukončením
výkonu dobľovol'níckej sluŽby (zdravotná obuv, pľacovné oblečenie, pľacovné náradie).
oprávnenýrn výdavkom je len taký výdavok, ktory' je nevyhnutný pre realizáciu národného
projektu a výlučne súvisí s ľealizáciou aktivít národného projektu.

5. Príspevok nie je moŽné pouŽiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie majetku
Žiadatel'a. Žiadatel'použije pľíspevok v sútade s kalkuláciou nákladov, ktorá je súčasťou ,,Zámeru
organizovania aktivačnej činnosĺi fonnou dobrovoľníckej služby'' a v súlade So zásadou
pľeukázatelhosti, hospodáľnosti a efektívnostivynakladania prostľiedkov z veľejných zdrojov.

6' Za opré*nené výdavky nie je možné považovať:
a) úľoky z dlhov,
b) vľatnú daň z pľidanej hodnoty.
c) nákup dopravných prostľiedkov' infľaštľuktúry. nehnutel'ností a pozemkov (z prostriedkov

ESF je moŽné financovať také vybavenielzaľiadenie' ktoré sa bežne účtuje pri jeho
obstaľaní do výdavkov pľiamo do spotľeby),

d) výdavky bez priameho vzťahu k pľojektu'
e) výdavky. ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podl'a zákona

o sluŽbách zamestnanosti,
0 výdavky, ktoľé sú v pľedpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,

71161'66ln1i projekt sa reali:4je yd'aka podpoľe Ettrópskeho sociólneho
ľ rámci operačného programu Ľudské :dľoje
rrrr u'.cltrpltl}-ĺ]lcnt.go\.Sli' rr'r ri.csl'gol'sk
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g) výdavky' ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súVisiace
s realizovaným náľodným pľojektom v súlade S vnútorným pľedpisom účtovnej jednotky
k vedeniu r.'rčtovníctva.

h) výdavky na subdodávky, ktoľé zvyšujú náklady na ľealizáciu dobrovol'níckej sluŽby
bez pridania hodnoty,

i) výdavky. na ktoré uŽ boli poskytnuté finančné prostľiedky z veľejných zdľojov.

7. Pri nákupe nového zariadenialvybavenia opľávnenými výdavkami budú výdavky na nákup
nového zatiadenialvybavenia vo foľme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majetku do
1 700 € a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

8. Hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaľanie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie sú oprávnené. V pľípade
úhrad spotľebného materiálu sú výdavky uhrádzane v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby
jednotlivo nepľekľočia sumu 500 €. pričom maximálna hodnota ľealizovaných úhľad
v hotovosti v jednom mesiaci nepľesiahne l 500 euľ.
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktoľej hodnota pľevyšuje 5 000 € '

Clánok V.
Osobitné podmienky

1' Právnická osoba alebo ýzická osoba, ktorej sa poskytujťl verejné prostriedky. zodpovedá za
hospodárenie snimi aje povinná pľi ich pouŽívaní zachovávať hospodáľnosť. efektívnosť
a účinnosť ich pouŽitia v zmysle $ l9 ods. 3 zákona č. 52312004 Z' z. o rozpočtových pľavidlách
verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov.

2. Právnická osoba alebo ýzická osoba berie na vedomie, Že finančný príspevok je prostriedkom
vyplateným zo ŠR a ESF' Na účel pouŽitia týchto pľostľiedkov, kontľolu ich použitia a ich
vymáhanie sa vzťahuje ľeŽim upravený v osobitných pľedpisoch, najmä $ 68 zákona o sluŽbách
Zamestnanosti, zákon č. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy
a o Znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov, zákon é.39412012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti' Právnická osoba alebo fuzická osoba súčasne berie na vedomie,
Že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému ľiadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

3. Uzatvoľením tejto dohody nevzniká pľávnickej osobe alebo f,zickej osobe náľok na uhľadenie
nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáŽe okľem oprávnenosti
nákladov ajjeho nevyhnutnosť, hospodáľnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť.

4. V prípade nedodľŽania záväzku podl'a čl. III. bod l6 pľávnická osoba alebo fuzická osoba znáša
následky pľípadných poistných udalostí.

5. Úľad nevyplatí príspevok' ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepľedloŽí doklady v lehote
stanovenej v čl. III. bod 9 a doklady v lehote stanovenej v čl. III. bod l l, ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak.

pri766l6i pľojekt sa realinýe yd'aka podpot'e Euľópskeho sociálneho fondu
l, ľámci operačného pľogramu Ľudské :dľoje
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6. Ak sa pľi výkone finančnej kontľoly na mieste zistí poľušenie finančnej disciplíny, oznámi úľad
porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať
odvod, penále a pokutu za poľušenie finančnej disciplíny' Ak pľijemca príSpevku odvedie
finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly" správne
konanie sa nezačne.

článoľ VI.
Skončenie dohody

1' Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody asúčasne
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

2. Učinky tejto dohody zanikajú splnením záväzkg účastnikov tejto dohody' odstúpením právnickej
osoby alebo szickej osoby od tejto dohody, odstúpením úradu od tejto dohody, ukončením
dohody na základe vzájomnej písomnej dohody, zánikom pľávnickej osoby bez pľávneho
nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme záväzky vyplyvajúce z tejto dolrody.
o uvedených skutočnostiach sa urad zaväzuje bezodkladne upovedomiť právnickú osobu alebo

ffzickú osobu'

3. Túto dohodu moŽno skončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pľičom oprávnene
poskytnuté a čeľpané plnenia za organizovanie dobľovol'níckej služby ZUoZ poskýnuté
právnickej osobe alebo ýzickej osobe do dňa účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmto
nedotknuté.

4' KaŽdý z účastníkov dohody je opľávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je
jednomesačná azačína plynúť od prvého dňa kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede. Vypovedaníln dohody Zo stľany právnickej osoby alebo ýzickej osoby vzniká jej
povinnosť vľátiť na účet úľadu všetky poskytnuté finančné pľostľiedky do 30 kalendárnych dní
odo dňa podania výpovede na poštovú pľepľaw alebo osobného podania na úrade.

5. KaŽdý z účastníkov dohody je opľávnený odstúpiť od dohody v pľípade jej závaŽného poľušenia.
Pľe platnosť odstúpenia sa vyŽaduje písomné oznámenie o odstúpení doľučené druhému
účastníkovi tejto dohody. odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému
účastníkovitejto dohody. odstúpením od dohody je právnická osoba alebo ffzická osoba povinná
vľátiť úradu poslrytnuté finančné pľostľiedky do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia na účet úradu.

6. ZazávaŽné porušenie podmienok tejto dohody zo strany pľávnickej osoby alebo fyzickej osoby
sa povaŽuje najmä:
a) porušenie čl. III. bodov z,3, 4 a 8 tejto dohody,
b) vykonávanie dobrovol'níckej sluŽby v rozpore so zámerom organizovania dobrovol'níckej

sluŽby,
c) ak sa ZUoZ nezúčastňuje(ú) vykonávania dobrovol'níckej služby, pričom sú vedení

v evidencii dochádzky,
d) ak právnická osoba alebo fyzická osoba pouŽíva veci a prostľiedky oprávnene zakúpené

v rámci realizácie dobľovol'níckej sluŽby na iné účely,
e) ak sa nevykonala ptáca podl'a dohody,

Národný projekt sa ľeali4je yd'aka podpore Európskeho sociólnehofondu
y rámci operačného progranu Ľudské:dľoje
rvu''v' etltp l tl\'l11 c11 t' go\'. sli rr'u rr,. cs ĺ'. gor'. sk
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f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) aŽ e), ak nie je moŽné
dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,

g) opakované poľušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) aŽ e).

h) porušenie rozpočtovej disciplíny.

7. ZaváŽneporušenietejtodohodyzostranyúľadusapovažujenajmäpoľušenieustanoveníčl. II
bodov 1 aŽ ítejto dohody.

8. Pľávnická osoba alebo ýzická osoba sazaväzuje vľátiť aj príspevok alebo jeho časť v prípade
platby poskytnutej omylom.

9. odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhľadu škodyvzniknutej porušením dohody

CIánok VII.
Všeobecné a zá* erečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode moŽno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným
oboma účastníkmi dohody na základe písomného návľhu jedného z účastníkov dohody'

2. V kaŽdom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzaÍ'číslo tejto dohody.

3. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami zálkona
č,. 40l1964 Zb' občianskeho zákonníka v znení neskoľších pľedpisov a všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej ľeprrblike, ktoré majrír vzťahkzáväzkom učastníkov
dohody. Pľedpisy komunitárneho pľáva Euľópskych spoločenstiev majú prednosť pľed zákonmi
Slovenskej republiky.

4. Právnická osoba alebo ýzická osoba súhlasí so zveľejnením údajov vyplývajúcich z dohody
v rozsahu: názov, sídlo, názov národného projektu, výška finančného príspevku.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6. Účinnosť tejto dohody zaniká splnením záväzku účastníkov tejto dohody, pokial'nedôjde k jej
ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI.

7. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, z ktoých úrad dostane jeden ľovnopis
a právnická osoba/fyzická osoba dostane jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná
vŽdy, ak pľávny úkon uľobený elektľonickými prostľiedkami je podpísaný zaľučeným
elektronickým podpisom alebo zaľučenou elektľonickou pečaťou. V takomto prípade dohoda
pľedstavuje elektronický oľiginál a rovnopis sa nevyhotovuje.

8. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, Že sú oprávnení túto dohodu podpísať, Že siju ľiadne a dôsledne
prečítali, jej obsahu porozumelia súhlasia s ňou, neuzatvoľiliju v tiesni zanétpadne nevýhodných
podmienok anaznak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoľučne podpisujú.

Nĺírodný projekt sa realiaje vd'aka podpot'e Európskeho
y rámci operačného prograrnu Ľudské :dl'oje
rvu rv. cr.r.ltrrlrrvmcn t. gor'. sk rr."r u'-cs I. gor'. sk
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V pľípade, ak sa dohodauzatvára elektľonicky:

,,(dátum v elektľonickom podpise)"

Za pr áv nickú l fy zi ckÚ os obu :

.'(podpísané elektľonicky podl'a zákona č' 272/2016 Z. z')''
Mgľ. Jozef Belický
štatutáľny zástupca

V pľípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

Za pr ávnicku/ff zic ku osobu

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Zaurad:

'.(podpísané 
elektľonicky podl'a zákona č:.27212016 Z. z')"
Ing' Rudolf Hlavács, MBA

ľiaditel'úradu

dňa

Zaúrad:

dňa

Mg. Jozef Belic\ý
štatutárny zástupca

Ing. Rudolf Hlavács, MBA
riaditel'úľadu

Národný projeh sa realintje vd'aka podpoľe Európskeho sociálnehofondu
v rámci Operačného programu Ľudské :droje
u,rĺ''uv.{.'n1plo}mcn t. gov.sk' rr'lvw'csĺ-. gov.sk
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