!ĺ//la"ĺ7
Kód ITMS2014+: 312031 AII7
EURÓPSKA UNlÄ

,1'

NZ /OAOTP aESF
1

/Z

AMl202

| /

3 6'7

oPERAČNÝ PRoGRAM
ĽUDsKÉ ZDRoJE

#S

*3*
***

Európsky sociátny fond
Európsky ŕond regionáĺneho lozvÔja

60
lillffi lllil ll llilill lill llll ll llillllll llilil lllll !il il|il lilillillili !i]|i lll
';_-š-K-:_M
P'š v R - 2 6'| 2 3 9 6 8 *
I

DOHODA

čís|o2'l'lt7l054/188

o zabezpečenípodmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby
a o poskytnutí pľíspevkuna aktivačnúčinnost'formou dobrovol'níckej služby právnickej
osobe alebo fyzickej osobe
uzatvoľená podľa $ 54 ods. l písm. a) zákona č. 512004 Z. z. o službách Zamestnanosti a o Zmene a
doplnení niektorych zákonov v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len,,zákon o sluŽbách zamestnanosti")
zamestnanosti"
v rámci NP
',Podpoľa
Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na tľhu práce
,,Pľíspevok na aktivačnúčinnosťformou dobľovol'níckej sluŽby"
(ďalej len,,dohodď')
medzi účastníkmidohody

:

Ústľedie práce, sociálnych vecí a rodiny
Uľad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Zastiryený ľiaditeľom: Ing. Rudolf Hlavács, MBA
IČo:3O794536
DIČ:2021777780
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0053 1292 - Štátna pokladnica
(ďalej len
''úrad")
a

Pľávnická osobďFyzická osoba: Mesto Šal'a
Sídlo/miesto podnikania Nám. Sv. Tľojice 7,927 l5 Šaľa
Zastiryená štatutárnym zástupcom: Mgľ. Jozef Belický

IČo: oo:ootss
DÍČ:2021024049
IBAN': SK48 llt10000 006627849005
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84l10 - Všeobecná veľejná správa
(ďalej len,,právnická osobď' alebo,'fyzická osoba")

I

IBANtičtu,naktoýbudtipotlkazovanéplatbyzostranytiraduPS\,'R.AkuvedenýIBANniejetotožnýsIBÁNtičttt,zktorého/ých

uskutočňovaťbankové prevody ia úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov' uvedie/ti sa
Za oprávnené budti považované aj platby z iného bankového účht/ovprettkázateľne patriace Po/Fo."
bude

Po/Fo

aj

tento/tieto iný/é IBAN

Národný projekt sa reaĺizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného progľamu Ľudské zdroje
rvrvlv.ctllplilYĺĺ1 E-ĺ1l. ĺJ.ov.sl( ;' r'r'rvrľ.csl' gĺlr'. sk
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článok I.

Účet a predmet dohody

l.

Účelom dohody je úpľavapľáv a povinností účastníkovdohody pľi poskytovaní pľíspevku na
aktivačnú činnosťfoľmou dobrovoľníckej sluŽby (ďalej len,,finančný príspevok") podľa $ 54 ods.
1 písm. a) zákona č. 5l2OO4 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon o sluŽbách zamestnanosti"), ktorý sa
poskytuje zo zďrojov Euľópskeho sociálneho fondu (ďalej len,,ESF") a štátneho ľozpočtu(ďalej
len ,,ŠR"; príjemcovi pľíspevkuv zmysle:

a)

operačnéhoprogľamu Ľudské zdľoje
Pľioľitná os 3 Zamestnanosť,
b) Národného pľojektu: Podpoľa zamestnanosti
Kód ITMS2}I 4+: 3 I203I AII7,
c) zákonao sluŽbách zamestnanosti.

2. Pľedmetom dohody je úpľava práv apovinností účastníkovdohody pri zabezpečení podmienok
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluŽby (ďalej len ,,dobľovoľnícka
siužbď') a poskytovaní finančného pľíspevku pľíjemcovi pľíspevkuna úhradu časti nákladov
potrebnýclr na kvalifikované vykonávanie dobľovoľníckejslužby a prevádzku dobľovol'níckej
iluŽby, naurazove poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len,,ZUoZ"), ĺa
úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť ZIJoZ,ak to pľávnická osoba alebo
fyzická oioba vyžaduje, na úhľadučasti nákladov na osobné ochranné pracovné prostľiedky,
pracovné náradie a časti ďalších nákladov' ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a
na úhradu časti celkovej ceny pľáce zamestnanca, ktoľý organizuje dobrovol'nícku sluŽbu v súlade
s platnými a účinnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej ľepubliky
a

právnymi aktmi Euľópskych spoločenstiev.

3. Finančný pľíspevok poskytnutý nazáklade tejto dohody pozostáva z príspevku zo ŠRa pľíspevku
ESF. Vzájomný pomer medzi prostľiedkami spolufinancovania j e 85 %o z ESF a 15 Yo zo SR.

článok Il.

Pľáva a povinnosti úradu
Úrad sa zaväzuje:
1. Poskytnúť piávnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok podľa 54 ods. 1 písm. a) zékona
o sluŽbách zamestnanosti v ľámci NP ,'Podpoľa zamestnanosti" aktivita č. l - Podpoľa ZUoZ
k uplatneniu sa na trhu pľáce ,,Pľíspevok na aktivačnúčinnosťformou dobrovoľníckej sluŽby"
nu úh'udu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovol'níckej služby, najviac
vovýške ]II,24 € apľíspevok na úhĺadučasti celkovej ceny pľáce zamestnanca' ktorý
organizuje dobrovol'nícku službu, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 0 €, spolu
najviac vo výške 711,24 €, slovom: Sedemstojedenásť €, dvadsaťštyri eurocentov.

2.

Pri stanovení celkovej výšky poskytovaného pľíspevku podľa bodu l zohľadniť termín začatia
vykonávania dobľovol'níckej sluŽby, dohodnutý počet Z|]oZ uvedený v čl. ilI. bod 3, ako aj
cóu<ovy počet ZIJoZ, ktoľívykonávajú' resp. vykonávali dobrovoľníckuslužbu. Po zohľadnení
Národný projekt sa realizuje vďaka podpore Euľópskeho sociálneho fondu
v rámci opeľačneho programu Ľudské zdľoje
rl lv

n
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týchto skutočností poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mesačne pľíspevok za
|ZIJoZ vykonávajúceho dobľovolhícku službu v štľuktúre:príspevok na úhradu časti
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobľovol'níckej služby, najviac vo výške 59,27 €
apľíspevok na úhľadučasti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý oľganizuje dobrovoľnícku
službu' najviac vo výške 0 €, spolu mesačne za 1ZUuZ najviac vo výške 59r27 €,.

3.

Poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok v plnej výške podľa bodu 2 tohto
článku v prípade, ak termín začatia dobľovol'níckej služby ZUoZje od 1. dňa do 15. dňa v
kalendárnom mesiaci.
Poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok v polovičnej výške zo stanovenej
plnej výšky vprípade, ak termín začatia dobrovoľníckej služby ZUoZje od 16. dňa do konca
kalendáľneho mesiaca.

4.

Poskytnúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok v plnej výške podľa bodu 2 tohto
článku, ak ZIJoZ odpracuje počas kalendáľneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého
týŽdenného pracovného času.

5.

Poskytnúť pľávnickej osobe alebo fuzickej osobe pľíspevokv polovičnej výške podľa bodu 2
tohto článku, ak ZIJoZ odpľacuje počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého
týždennéhopracovného času, ľesp. menej ako dvojnásobok týždenného pľacovnéhočasu.

6.

Poskytnúťprávnickej osobe alebo fyzickej osobe mesačne pľíspevok zaZUoZ, ktorí vykonávali
dobľovoľníckusluŽbu v pľíslušnomkalendáľnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej
skutočnostiam podľa bodu 2, 3, 4 tohto článku a skutočne vynaložeĺýmapľeukázaným
výdavkom.

1,

Poukazovať právnickej osobe alebo fyzickej osobe počas doby organizovania dobrovoľníckej
sluŽby mesačne príspevok na účet,najneskôľ do 30 kalendámych dní odo dňa predloŽenia
všetkých dohodnutých dokladov. V prípade, ak úrad zisti v predloŽených dokladoch
nezľovnalosti alebo má opodstatnené pochybnosti o pľavosti alebo správnosti predloŽených
dokladov, lehota navyplatenie finančnéhopríspevku podľa pľedchádzajúcej vety neplynie, ato
až do skončenia kontroly pľavosti a spľávnosti predloŽených dokladov alebo do odstránenia
zistených nezľovnalostí.

8.

Vyplatiť poslednú časťpríspevku z celkového dohodnutého pľíspevkupo kompletnom pľedloŽení
a skontľolovaní dohodnutých dokladov a po pľedloženi ,,Správy o prínose organizovania
aktivačnej činnostiformou dobľovolhĺckej služby v poľovnaní so stavom pľed jej začatím" (ďalej
oľganizovania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
len ,,správď') v súlade so
',Zámerom
služby" a v súlade s bodom 6 tohto článku.

9.

Vľátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe originály dokladov pľedloŽených podľa čl' ilI. bodu
dohody
1 1 tejto dohody v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloŽenia, ak sa účastníci
nedohodnú inak.

10.

oznámiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak dočasná pľacovná neschopnosť ZUoZ počas
vykonávania dobrovoľníckej sluŽby tľvá viac ako 30 kalendárnych dní, ukončenie dohody
so ZUoZ zo strany úľadu.
Ndrodný projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačného programu Ľudské zdroje
rv r'v rv. etrl p l oY tn e
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ll. Pľi použivaní verejných

pľostľiedkov Zachovávať hospodámosť, efektívnosť aúčinnosťich
pouŽitia v Zmysle $ 19 ods. 6 zákona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtovýchpravidlách veľejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zneni neskorších pľedpisov.

l2. Poskynúť pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe mateľiály zabezpečujúceinformovanost'o tom'
Že aktivity' ktoľé sa realizuju v rámci náľodného pľojektu, sa uskutočňujú vďaka pomoci ESF.

článok III.
Práva a povinnosti pľávnickej osoby alebo fyzickej osoby
Právnická osoba alebo fyzická osoba sa zaväzuje:
1. Infoľmovať sa u pľijatéhoZIJoZ, či má podpísanútzv. Kaľtu účastníkanáľodného projektu
(najneskôr v deň nástupu na dobľovol'nícku sluŽbu) a následne si to overiť na úrade.

2.

Zabezpečiť dobľovoľníckusluŽbu tak, aby činnosti vykonávane ZUoZ boli zamerané na
poskytovanie pomoci pri staľostlivosti o nezamestnané osoby, občanov So zdravotným
postihnutím, imigrantov, osoby po návľate z výkonu tľestu odňatia slobody, drogovo a inak
závisle osoby, nezaopatrené deti a ostatne osoby odkázane na staľostlivosť iných osôb, rodinu
alebo pri poskytovaní verejnopľospešných sluŽieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí,
zdravotníctva, vzdeIávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udľžiavaníalebo zlepšovaní
Životného pľostľedia, pri staľostlivosti o ochľanu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pľi
uskutočňovaní kultúľnychalebo zbieľkových charitatívnych akcií pre tieto osoby, pľi ochĺane
spotľebiteľa a v oblasti styku s veľejnosťou, pľi pľíľodnýchkatastľofách, ekologických
katastľofách, humanitáľnej pomoci a v civilnej ochľane alebo v súvislosti s mimoľiadnou
situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

3.

Zabezpečiť po dobu od
ZUoZ v štruktúľe:

01

.|L202I do 28.02.2022 vykonávanie dobrovoľníckej sluŽby pre

Druh vykonávaných
činnostípodl'a ods.2) tohto PočetZUoZ

Teľmínvykonávania

rsco-08

od/do

článku

s
verejnosťou

SluŽby v oblasti styku

4.

01.11.2021
28.02.2022

4l 10000

2
J

-

3

Rozsah
(týždenný
rozvľh hodĺn)

20

ZabezpečiťdodľŽiavanie denného ľozvrhu začiatku a konca vykonávania dobľovoľníckej sluŽby
ZUoZ v štľuktúľe:

Pondelok

deň
časovéľozpätie (v

hodinách)

početZUoZ

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

od-do oĺl-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do

12,00
33333

g,00

N áľodný proj ekt sa

12,00

8,00

12,00

8,00

12,00

8,00

8,00

-

12,00

ľealizuje vďaka podpore Eltľópskeho sociólneho fondtl

v ľánlci operačného progľamu Ľudské zdľoje
1! \r\\:.ť11]
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Koordinovať dobľovoľnícku sluŽbu ZIJoZ prostredníctvom 0 vlastných zamestnancov a 0
Zamestnancov pľijatých na tento účeldo pracovného pomeru z ľadov ZUoZ, ktoľíbudú
organizovať dobľovoľníckusluŽbu ZUoZ v ľozsahu 0 hodín týždenne na jedného zamestnanca.
Ak nastane skutočnosť, ktoľá má za následok skončenie pľacovného pomeľu zamestnanca, ktorý
oľganizuje dobrovoľnícku sluŽbu (ďalej len ,,organizátor"), právnická osoba alebo fyzická osoba
v spolupráci s úradom je povinná do 15 kalendárnych dní od skončenia pľacovného pomeru určiť
iného organizéftoľa.Ak právnická osoba alebo fyzickáosoba neuľčí(nezamestná) organizátora, je
za or ganizovanie dobľovol'níckej sluŽby zodpovedný štatutárny zástupca.

6'

V pľípade prijatia do zamestnania oľganizátora z radov ZUoZ doručiťúľadukópiu pracovnej
zmluvy najneskôľ do 15 kalendáľnych dní od vzniku pracovného pomeru.

7.

V prípade poverenia vlastného zamestnanca organizovaním dobľovoľníckejsluŽby ZUoZ zaslať
úradu zatohto zamestnanca kópiu pľacovnej zmluvy a dohôd o zmene pracovných podmienok k
pľacovnej zmluve, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa začatia oľganizovania
dobľovol'níckej služby ZU oZ.

8. Viesť dennú evidenciu

dochádzky ZUoZ, ktorí sa zúčastňujúna vykonávaní dobrovoľníckej
sluŽby a organizátorov' s ich vlastnoručným podpisom, ktoqým potvrdzujú účasťna vykonávaní
dobrovoľníckejslužby' resp. na jej organizovaní. Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedenú
evidenciu uschováva a poskytuje ju na fyzickú kontľolu úľadu na zák|ade vyzvania a v zmysle
podmienok stanovených v tejto dohode.

9.

Pľedkladať nazáklade dennej evidencie dochádzky ZUoZ aorganizátoľov l originál a 1 kópiu
vyhotovení na úľadmesačne, najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí príslušnéhomesiaca
,, Evidenciu dochádzlE uchádzačov o Zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnúčinnosťformou
dobrovolhíckej služby" a,,Evidenciu dochádzky zomestnancov, ktorí organizujú aktivačnú
činnosťformou dobľovolhíckej služby", potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu.

10.

Dohodnutý rozvrh hodín vykonávania dobrovoľníckej služby podľa predloŽeného denného
ľozvľhu začiatkua konca vykonávania dobrovoľníckej sluŽby ZUoZ je pľe pľávnickú osobu alebo
fuzickú osobu záväzný s ýnimkou, ak povinnosť ZUoZ odpľacovať dohodnutý počet hodín
pľipadne na deň pracovného pokoja. V prípade, ak na zák|ade pľedloženéhodenného rozvrhu má
právnická osoba alebo ýzická osoba záujem v odôvodnených prípadoch organizovať
dobľovol'nícku sluŽbu inak, napr. počas dní pracovného pokoja alebo vol'na' resp. vo večeľných
hodinách alebo nočných hodinách' túto skutočnosťoznámi právnická osoba alebo ťyzická osoba
úradu. Urad o uvedenej skutočnosti upovedomi ZIJoZ. ZIJoZ môŽe vykonávať dobľovoľnícku
službu aj vo večeľnýchanočných hodinách' resp. v dňoch pľacovnéhopokoja a voľna s tým, že
v takýchto prípadoch uradvyžaduje súhlas ZUoZ.

1

skončenĺ
kalendámeho mesiaca, v ktoľom jej výdavky vznikli, v 1 vyhotovení žiadosťo úhradu platby
a zárovetl aj
a) podporné doklady - l originál a l kópiu dokladov o pouŽitých finančných prostriedkoch
(faktúry a doklady o zaplateniurazového poistenia, nákupe osobných ochľanných pracovných
pľostľiedkov' pracovného náradia a ďalších súvisiacich oprávnených výdavkov), l originál
a 1 kópiu výpisu bankového účtupľíjemcu alebo 1 originál a 1 kópiu potvrdenia banky

1. Pľedkladať úľadu najneskôľ do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

Náľodný projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálnehofondu
v ľámci operačného programu Ľudské zdľoje
rv u, lt. cnlp oY ĺn e n t. gtrv. s li ;' rv rv lv' g 5 |' gg 1'. 5 1
l
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a v prípade platby v hotovosti výdavkový a pľíjmový
pokladničný doklad i doklad z ľegistľačnejpokladne,
,,Výkaz k výpočtu príspevku na aktivačnúčinnosťfoľmoudobľovolhíckej služby",
výplatnú pásku alebo iný doklad, nazák|ade ktorého je možná identifikácia vyplatenej mzdy,
l kópiu zamestnávateľom potvľdených mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne
a mesačných výkazov do zdravotnej poisťovnezazamestnávateľa,l oľiginál a 1 kópiu výpisu
bankového účtupľíjemcu alebo 1 originál a 1 kópiu potvrdenia banky o uskutočnení
príslušnej platby a v pľípadeplatby realizovanej v hotovosti aj tú časťpokladničnej knihy
účtovnejjednotky za príslušnýmesiac, ktorej sazáznam o platbe týka, ľesp. kde sa predmetný
výdavok nachádza,
zoznam výdavkov narealizáciu dobľovol'níckej služby'
pri predkladaní poslednej Žiadosti o úhľadu platby predloŽiť spľávu v 1 vyhotovení' Pľávnická
osoba alebo fyzická osoba je povinná v správe uvádzať informácie, či boli vynaložené
finančnéprostriedky vyuŽité hospodáme, efektívne, účelnea pľimeľane vo vzťahu k ciel'u,
ktoľým bolo dosiahnuť získanie pľaktických skúseností pre potreby tľhu pľáce ZIJoZ.
Pľávnická osoba alebo ýzická osoba zdokumentuje obsah spľávy fotodokumentáciou pľed
a po vykonaní jednotlivých prác, prípadne iným hodnovemým spôsobom pri prácach' pľi
ktorých je to moŽné.
o uskutočnení príslušnej platby

b)

c)

d)
e)

12. Oznámiť úradu písomne každúZmenu dohodnuých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych
dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.
13. oznámiť úľadu neúčasť,nedodržanie rozsahu hodín, neskončenie olebo odmietnutie vykonávania
dobrovolhíckej služby ZUoZ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku jednej
z uvedených skutočností.oznámiť úradu najneskôľ do 15 kalendámych dnĺ každúzmenu alebo

skončenie pracovného pomeru organizátoľa.

14.

V prípade predčasnéhoukončenia vykonávania dobľovol'níckej sluŽby ZUoZ sa takéto uvoľnené
miesto na dobľovoľníckusluŽbu nepreobsadzuje iným ZUoZ. V pľípadedočasnej pracovnej
neschopnosti ZUoZ zaradeneho na vykonávanie dobľovoľníckej služby nemôže právnická osoba
alebo fyzická osoba pľijať na vykonávanie dobľovol'níckej služby iného ZUoZ. ZIJoZ po
ukončenídočasnej pracovnej neschopnosti môže vo vykonávaní dobľovoľníckejsluŽby

pokľačovaťv zmysle platnej dohody s úľadom,pričom doba vykonávania dobrovol'níckej služby
Sa mu o dobu dočasnej pracovnej neschopnosti nepredlŽuje. Vykonávanie dobľovol'níckej služby
ZUoZ sa končíuplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pľacovná neschopnosť tohto ZUoZ trvá
dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania dobrovoľníckej služby.Za ospravedlnenú neúčasť
ZUoZ na vykonávaní dobrovoľníckej sluŽby sa povaŽuje darovanie kĺvi, pľáceneschopnosť na
základe písomnéhopotvľdenia ošetrujúceho lekára' ošetrovanie chorého člena rodiny nazák|ade
písomnéhopotvľdenia oŠetrujúceholekára, spľevádzanie ľodinného príslušníkana základe
písomného potvľdenia ošetrujúceholekáľa, návšteva lekára na základe písomného potvrdenia
ošetrujúceho lekára a úmľtieľodinnéhopríslušníkav ľozsahu najviac 2 dni aine váŽne osobné
dôvody (napľ. dovolenka' o ktoľej je povinný úľadinfoľmovať vopred).
15.

PredloŽiť spľávu v súlade so ,,Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou
dobrovolhíckej služby " a v súlade s čl. il. bod 7'

16.

PoučiťZUoZ zaradených na vykonávanie dobľovol'níckej sluŽby o povinnosti dodrŽiavať
Národný projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálnehofondu
v rómci operačného pľogramlt Ľudské zdroje
rv *.rv' e trl p ilY l}1 ľ n t. g.ĺtv. s lt,' 11, 1y r\,. g i; |. 5l(} l,. s k
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pľedpisy na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdraviapľi vykonávaní dobrovoľníckej služby spolu
s podpísaným vyhlásením ZIJoZ o poučení.Zabezpečiť útazove poistenie ZIJoZ žarad,enýci na
vykonávanie dobľovoľníckej sluŽby a predloŽiť kópiu zmluvy o úľazovompoistení úradu.

17.Vsúlades$2ods.2vnadväznostina$7ods.7zákonač.12412006Z.z.obezpečnostiaochľane
zdravia pľi práci a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľšíóhpľedpisov plniť
povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie
bezpečnosti aochľany zdravia pľi pľáci voči ZI]oZ nachádzajtlceho sa sjej vedomím na jej
pracovisku alebo v jej priestore.

l8. Na vyžiadanie úľaduprellkázať dodrŽiavanie podmienok tejto dohody, umoŽniť výkon fyzickej
kontľoly a poskytovať pri tejto kontľole súčinnost'pľiebeŽnepo celú dobu platnosti tejto dohody,
ato aj po ukončeníplatnosti tejto dohody až do 3I.I2.2O28.
19.

UmoŽniť poveľeným zamestnancom Ministeľstva práce, sociálnych vecí aľodiny Slovenskej
ľepubliky, Ústľedia práce, sociálnych vecí a ľodiny, úradu a ďalším kontrolným oľgánom
a oľgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovnýchvýkazov, bankových výpisov u ďblsĺ"t'
dokladov a umoŽniť vykonanie kontroly a auditu priebeŽne počas tľvania záväzkoi vyplývajúcich
z tejto dohody, a to aj po ukončeníich trvani a až do 3I.I2.2O28. V pľípade, ak pľavnióm osoua
alebo fyzická osoba neumožnívýkon kontroly a auditu, vznikápľávnickij osobe povinnosť vrátit'

poskytnuté finančnéprostriedky v plnej výške.
20.

Vytvoriť poveľeným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí arodiny Slovenskej
ľepubliky, Ústľedia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších kontrolných a audítoľských
orgánov vykonávajúcim kontrolu pľimeľanépodmienky na riadne a včasnévykonanie kontioly
a poskytnúť im pľi jej výkone potrebnú súčinnosťa všetky vyžiad,ane infoľmácie a listiny
týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených nákladov.

2l.označiť priestoľy pľávnickej osoby alebo fyzickej osoby plagátmi, samolepkami, ľesp. inými

pľedmetmi informujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci náródného pľojektu, sa
uskutočňujúvďaka pomoci ESF. Uvedené označenie ponechať po dobu trvania tejto_doňody.

22.Uchovávať túto dohodu, vrátane

jej pľíloh, dodatkov avšetkých dokladov týkajúcich sa

poskytnutého finančného pľíspevku až do 3l .l2.2O28.

čHnok IV.

Oprávnené výdavky

1. oprávnenými

nákladmi sú len tie náklady, ktoré právnická osoba alebo fyzickáosoba vynaloŽila
na vykonávanie dobrovoľníckej služby pre ZIJoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, kioľípľed
vstupom do náľodného pľojektu podpísali tzv. Kaľtu účastníkanárodného projektu.

2.

Za oprávnené náklady sa povaŽujú len tie náklady, ktoré vznikli právnickej osobe alebo fyzickej
osobe vsúvislosti stouto dohodou, najskôr vdeň jej účinnostiaboli skutočne vynáloŽené
právnickou osobou alebo s'zickou osobou a sú ľiadne odôvodnené apreukázané.
V pľípade platieb v hotovosti sú nríklady opľávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej platbe
v deň platby nebude mínusový.

Národý projekt sa realizuje vďaka podpore Euľópskeho sociálnehofondu
v rámci operačného pro4ramu Ľudské zdroje
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v súvislosti s finančným príspevkom je opľávnený len v tom pľípade, ak spĺňa
podmienky hospodáľnosti, efektívnosti, účelnostia účinnostia zodpovedá potrebám národného

3. Výdavok
projektu.

4.

Príspevok poskytovaný úľadompodľa čl. il. bod

l

tejto dohody sa pouŽije len v rozsahu

a štruktúre' ktorá súvisís oľganizovaním a pľiamym vykonávaním dobrovoľnĺckej sluŽby Z|JoZ.
Príspevok je moŽné pouŽiť naiľazove poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhľadupoplatku

za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to pľávnická osoba
alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhľadučasti nákladov na osobné ochranné pľacovné
prostľiedky' pracovné náľadie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním
dobrovoľníckej sluŽby a na úhľadučasti celkovej ceny práce zamestnanca, ktoľý organizuje
dobľovoľníckusluŽbu. V súlade s pľavidlami pre oprávnenosť výdavkov spolufinancovaných
z ESF si je právnická osoba alebo fyzická osoba vedomá osobitne týchto skutočností týkajúcich
sa oprávnenosti výdavkov:

Výdavkyje moŽné povaŽovať zaoptávnené, ak:
- vznikli v oprávnenom období' teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
dobrovoľníckejslužby,
- sú pľimerané' t' j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na tľhu v čase ich vzniku,

-

navzájom saneprekľývajú'
sú podloŽené účtovnýmidokladmi v zmysle zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení
neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctvepľávnickej osoby alebo
ýzickej osoby a sú v súlade s platnými všeobecne záväznými pľávnymi predpismi,
splňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti,
boli vynaloŽené v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi Slovenskej republiky a Európskych
spoločenstiev,
Za hospodárne, účelnea efektívne vynaloŽené prostriedky pre účelyvýkonu dobľovoľníckej
sluŽby nie je možnépovaŽovať náklady' ktoľévznikli posledný mesiac pľed ukončením
výkonu dobrovoľníckej sluŽby (zdravotná obuv, pracovné oblečenie, pracovné náľadie).
oprávneným výdavkom je len taký výdavok' ktoľý je nevyhnutný pre realizáciu národného
projektu a výlučne súvisís ľealizáciou aktivít národného projektu.

5.

Pľíspevok nie je možnépoužiťna investície, kapitálovó výdavky a technické zhodnotenie majetku
žiadateľa.ŽiadateľpouŽijepľíspevokvsúladeskalkuláciounákladov,ktoľájesúčasťou,,Zámeľu
organizovania aktivačnej činnosti formou dobrovolhíckei služby" av súlade So zásadou
pteukázateľnosti, hospodáľnosti a efektívnosti vynakladania pľostľiedkov zverejných zdľojov.

6.

Zaoprávnené výdavky nie je moŽné považovať:
a) úroky z dlhov,
b) vratnú daňz pridanej hodnoty' .
c) nákup dopravných pľostriedkov, infraštľuktúľy,nehnutel'ností a pozemkov (z prostriedkov
ESF je moŽné ťtnancovať také vybavenielzariadenie, ktoré sa bežne účtujepri jeho
obstaraní do výdavkov pľiamo do spotreby),
d) výdavky bez pľiameho vzťahu k pľojektu,
e) výdavky, ktoľénie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona
o sluŽbách zamestnanosti,
0 výdavky' ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
Národný projekt sa realizuje vďaka podpoľe Európskeho sociálnehofondu
v ľĺimci opeľačnéhoprogramu Ľudské zdroje
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výdavky, ktoľénie sú v účtovníctvejednoznačne označenéako výdavky súvisiace
s realizovaným náľodným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnejjednotky

k vedeniu účtovníctva,

výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujúnáklady na realizáciu dobrovolhíckej sluŽby

bez pridania hodnoty,
výdavky, na ktoré uŽ boli poskytnuté finančnéprostľiedky Z verejných zdľojov.

7. Pľi nákupe nového zariadenia/vybavenia

opľávnenými výdavkami budú výdavky na nákup
nového zariadenia/vybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majetku do
1 700 €

8.

a nákup nehmotného majetku do 2 400 €).

Hotovostné platby zahÍňajice výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie sú oprávnené. V pľípade
úhľadspotrebného mateľiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti opľávnené, ak hotovostné platby
jednotlivo nepľekľočiasumu 500 €, pričom maximálna hodnota realizovaných úhľad
v hotovosti v jednom mesiaci nepľesiahne 1 500 euľ.
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 € .

článok V.
osobitné podmienky

1. Právnická

osoba alebo fyzická osoba, ktoľej sa poskytujú verejné pľostriedky, zodpovedá za
hospodárenie s nimi a je povinná pri ich používanízachovávať hospodárnost', efektívnost'
a účinnosťich pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č. 523l2OO4 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách
veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpľedpisov.

2.

Právnická osoba..alebo fyzická osoba beľie na vedomie, Že finančný príspevok je pľostriedkom
vyplateným zo ŠRaESF. Na účelpouŽitia týchto pľostľiedkov,-kôntrolu icň pouŽitia aich
vymáhanie sa vzťahuje režim upľavený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona o sluŽbách
zamestnanosti, zákon č. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení
niektorych zákonov, zákon č. 52312004 Z. z. oľozpočtovýchpravidlách veľejnej spľávy
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoršíchpľedpisov, zákon č.394l2OI2 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti. Právnická osoba alebo fyzickáosoba súčasnebeľie na vedomie,
že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťousystému riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

3.

Uzatvoľenímtejto dohody nevzniká právnickej osobe alebo fyzickej osobe náľok na uhľadenie
nákladov v pľípade,ak v ľámci plnenia podmienok dohody nepľeukáŽe okľem opľávnenosti
niíkladov aj jeho nevyhnutnosť, hospodáľnosť, efektívnosť,účelnosťa účinnosť.

4.

V prípade nedodrŽaniazáväzkupodľa čl. ilI. bod 16 pľávnická osoba alebo fyzickáosoba znáša
následky prípadných poistných udalostí.

5.

Úrad nevyplatí pľíspevok, ak právnická osoba alebo fyzickáosoba nepredloŽí doklady v lehote
stanovenej v čl. III. bod 9 a doklady v lehote stanovenej v čl. il. bod 11, ak sa účastnícidohody

nedohodnú inak.

Národý projekĺ sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálnehofondu
v ľámci operačného programu Ľudské zdroje
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pľi výkone finančnej kontroly na mieste zistí poľušenie finančnej disciplíny, oznámi urad
poľušenie finančnej disciplíny Uradu vládneho auditu' ktorý je opľávnený ukladať avymáhať
odvod, penále a pokutu za poľušenie finančnej disciplíny. Ak pľíjemca pľíspevku odvedie
finančnéprostľiedky vo ýške poľušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly, správne
konanie sa nezačne.
sa

čhnok VI.

Skončenie dohody

l.

Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkovdohody asúčasne

uplynutím doby, na ktorú bola dohodauzatvorená.

2'

Učinky tejto dohody zanikajÚsplnením záväzkuúčastníkovtejto dohody, odstúpením pľávnickej
osoby alebo fyzickej osoby od tejto dohody, odstúpením úľaduod tejto dohody, ukončením
dohody na základe vzájomnej písomnej dohody, zánikom právnickej osoby bez pľávneho
nástupcu alebo ak jeho pľávny nástupca neprevezme záväzky vyplývajúce z tejto dohody.
o uvedených skutočnostiach sa úrad zaväzuje bezodkladne upovedomiť pľávnickú osobu alebo
fyzickú osobu.

3.

Túto dohodu možno skončiťnazáklade písomnej dohody účastníkovdohody, pričom opľávnene
poskytnuté a čeľpanéplnenia za otganizovanie dobľovoľníckejslužby ZUoZ poskytnuté
právnickej osobe alebo fyzickej osobe do dňa účinnostiukončenia dohody zostávajú týmto
nedotknuté.

4.

Každý z účastníkovdohody je opľávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je
jednomesačná azačina plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede. Vypovedaním dohody zo strany pľávnickej osoby alebo fyzickej osoby vzniká jej
povinnosť vľátiť na účetúľaduvšetky poskytnuté finančnépľostriedky do 30 kalendárnych dní
odo dňa podania výpovede na poštovú pľepravu alebo osobného podania na úrade.

5.

Každý z účastníkovdohody je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade jej závaŽného porušenia.
Pľe platnosť odstúpenia sa vyŽaduje písomnéoznámenie o odstúpenídoručenédľuhému
účastníkovitejto dohody. odstúpenie je účinnédňom doľučeniaoznámeniao odstúpenídľuhému
účastníkovitejto dohody. odstúpením od dohody je pľávnická osoba alebo fyzickáosoba povinná
vľátiť úľaduposkytnuté finančnéprostľiedky do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia na účetúradu.

6.

Za závažne poľušenie podmienok tejto dohody zo stľany právnickej osoby alebo fyzickej osoby
sa považuje najmä:
a) poľušenie čl. ilI. bodov 2,3, 4 a 8 lejto dohody,
b) vykonávanie dobľovol'níckej služby v rozpore so zámeľom oľganizovania dobrovoľníckej
sluŽby,

nezúčastňuje(ú)vykonávania dobľovoľníckejsluŽby, pričom sú vedení
v evidencii dochádzky,
ak právnická osoba alebo ťyzická osoba používaveci a pľostriedky oprávnene zakúpené
v ľámci realizácie dobrovoľníckej sluŽby na iné účely,
ak sa nevykonala prácapodl'a dohody,

c) ak Sa ZIJoZ
d)
e)

Národný projekt sa realizuje vďaka podpore Euľópskeho sociálnehofondu
v rámci operačného progrqmu Ľudské zdroje
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porušenie iných povinností ako povinností ustanovených písm.
V
a) až e), ak nie je možné
dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,
opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených
v písm. a) až e),
poľušenie ľozpočtovejdisciplíny.

7'a vážne poľušenietejto dohody
bodov l až 6 tejto dohody.

zo

strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovení čl. II.

8'

Pľávnická osoba alebo fyzická osoba sa zaväzuje vrátiť aj pľíspevok
alebo jeho časťv pľípade
platby poskytnutej omylom.

9'

odstúpenie od dohody sa netýka náľoku na náhľadu škody vzniknutej poľušením
dohody.

čhnok VII.

Všeobecné a záveľečnéustanovenia

l'

Z'neny v tejto d9h9{e moŽno vyk9nať len písomným dodatkom ktejto
dohode podpísaným
oboma účastníkmidohody nazákladepísomn8ho navihu;edného
z účasiníkovdohoäy.

2'

V každom písomnom styku sú účastnícidohody povinní uvádzať číslotejto dohody.

3'

Pľávne vzťahy výslovne neupľavené v tejto dohode sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona
č' 4011964 Zb' občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisóv a všeobecn e záväznými
pľávnymi pľedpismi platnými v Slovenskej republike, ktoľé
maju^vzťahkzáväzkomučastníkov
dohody' Predpisy komunitáľneho pľáva Europskych spoločenstiev
majú prednosť pľed zákonmi
Slovenskej republiky.

4'

Právnická osoba alebo fyzická osoba súhlasíso zverejnením údajov
vyplývajúcich z dohody
v rozsahu: názov, sídlo, názov národného pľojektu, výškäfinančnéhäpríspevku.

5'

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

6'

Učinnosťtejto dohody zaniká splnením záväzkuúčastníkovtejto dohody, pokiaľ
nedôjde k jej
ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI.

7'

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden
ľovnopis
právnická osoba/fyzická osoba dostane jeden rovnopis. Písomná
forma dohody je zachováná
vždy, ak pľávny' úkon uľobený elektionickými prostriedkami je podpísaný
zaručeným
elek1ronickým podpisom alebo zaručenou elektronicĹou pečaťou.
V takomto prípade dohoda
a

pľedstavuje elektronický originál a rovnopis sa nevyhotou,rj".

8'

Učastnícitejto dohody vyhlasujú , že súopľávnenítúto dohodu podpísať,
Že si ju riadne a dôsledne
pľečítali,jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, neuzatvoľili ju
v iiesni zanipadne nevýhodných
podmienok anaznaksúhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Nĺirodný proiekt sa ľealizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho
fondu
v rámci opeľačnéhoprogľamu Ľudské zdroje
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V prípade, ak sa dohoďalzatváraelektronicky:
,,(dátum v elektľonickom podpise)"

,,(dátum v elektľonickom podpise)"

pr áv nicktl ĺfy zickil o s obu :
podl'a zákona č.272/2016 Z' z.)"
elektronicky
,,(podpísané

elektľonicky podlä zákona č.272/2016 Z. z')"
',(podpĺsané

štatutárny zástupca

ľiaditel'úradu

Za

Mgr. Jozef Belický

V prípade ak

Zairad:

Ing. Rudolf Hlavács,

MBA

sa dohodaneuzafuára elektronicky:
dňa

Za

77 -m-

dňa

7n7t

27

-1ľ'- 2021

oso
Ing.

Ing. Rudolf Hlavács,

MBA

ľiaditel'úľadu

?p€ľľil:
Národrý projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociólnehofondu
v rámci operačného programu Ľudské zdroje
lvrv'rv.enrploylĺent. gr.lv.slt i,.r'rvrr'.esf.g{:r'.sk
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