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DOHODA
číslo: 17133/054/246

o posĘtnutí finančných pľíspevkov na podpoľu rytváľania pľacovných mĺest v rámci
národného projektu ,,Ša''ca pľe mladýchi' podl'a $ 54 ods. 1 písm. a; zákona č..5tŻ004 Z.
z. o s|uźbálch zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších

predpisov
nre subiekty newkonávaiúce hospodársku činnostn

uzatvorenáv súlade s $ 269 ods.2 obchodného zákonníkač:.5I3ll99I Zb.v zneĺttneskorších
predpisov

medzi účastníkmi dohody:

(ďalej len,,dohoda"),

Úľadom práce socĺálnych vecí a rodĺny Zvolen
J. Jisku ć.6,960 0l Zvolen
PhDr. Kataľína Šlosiariková, PhD.
30 794 536
2021777780
Státna pokladnica Bratislava
sK23 8180 0000 0070 0053 3220

Spojená škola Dudince
Ľ. Štúľa l55l23,9627l Dudince
Mgľ. Eva Jamborová
42 002 028
20221r2345
85.20.0/Školstvo
Slovenská spoľitel'ňa, a. s.
sK67 0900 0000 0004 0203 3630
sK14 0900 0000 0004 0203 3614

a

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho socidlnehofondu
v rámci operačného programu Ľudské zdľoje.
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Pľeambula

Úrad a zamestnávateľ sa dohodli na tomto znení dohody o poskýnutí finančných príspevkov
(ďalej len ,,dohoda"), na vytvoľenie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. Dohoda
sa uzatvára na základe zverejneného oznámenia o možnosti pľedkladania žiadostí o
poslEtnutie finančného príspevlu na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo
nezamestnaných občanov v rámci národného projektu ,,Šanca pre mladých" (ďalej |en

,,oznámenie") podľa $ 54 ods. 1 písm. a) zákona č,. 512004 Z. z. o sluŽbách zamęstnanosti
a o zmenę a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

článok I.
Účel a pľedmet dohody

1. Uěelom dohody je úprava pľáv a povinností účastníkov dohody pri poskýovaní
finančných príspevkov na podporu výváľania pľacovných miest pre mladých dlhodobo
evidovaných občanov (ďalej len ,,finančný príspevok"), v rámci národného projektu
,,Sanca pľe mladých" podľa $ 54 ods. 1 písm. a) zźlkona č,. 512004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov,
ktoqý sa poskýuje zo zđrojov Euľópskeho sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a štátneho
rozpočtu Slovenskej ľepubliky (ďalej len,,ŠR"; v zmysle:

a) opeľačného pľogramu Ľudské zdroje
Prioritná os 2 Iniciatívanapodporu zamestnanosti mladých ľudí

b) Národného projektu,,Šanca pľe mladých"
Kód ITMS 2014+: 3I202IJ355

c) Oznźtmenia č. 3l2}I7ls 54 - ŠM
d) Zákonač,.512004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoqých

zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o službách zamestnanosti").

2. Predmetom dohody je poskyovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na
podporu vývźraĺia pľacovných miest v ľámci náľodného pľojektu ,,Šanca pľe mladých"
podľa $ 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti azáväzok zamestntxateľa
vyfuoriť audržať pracovné miesto v zmysle čl. il. tejto dohody v súlade s platnými
a účinnými všeobecne zźxäznými pľávnymi pľedpismi Slovenskej ľepubliky a pľávnymi
aktmi Európskeho spoločenstva.

3. Finančné príspevky poskytnuté na zák|adetejto dohody pozostávajú zpríspevku zo ŠR
a z príspevku EÚ. Yzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je 33,43 Yo

z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pľe zamestnanosť mladých ľudí, 56,58
oÁ zBurőpskeho sociálneho fondu a9,99 % zo ŠR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
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ČHnok II.
Práva a povinnosti zamestn ávatel'a

Zamestnávatel' sa zav äzuje:

1. Vytvoľĺt' pracovné miesto(a) pľe uchádzača(ov) o zamestnanie podľa $ 8 ods. 1 písm.
c) zźlkona o službách zamestnanosti vo veku do 29 ľokov (uchádzač, o zamestnanie v deň
nástupu na podpoľované pľacovné miesto nesmie presiahnut' vek 29 rokov mínus jeden
deň), ktorí nie sú zamestnaní' nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na
odbornej prípľave (not in employment, education or training _ NEET (ďalej len ,,UoZ"),
v celkovom poěte: 2 (ak sa s úľadom písomne nedohodne inak). V pľípade' ak
zamestnávateľ nevytvorí pracovné miesto, písomne požĺada úľad o zníženię počtu
podpoľených pľacovných miest.

1.1 Udržat'po dobu najmenej 7 mesiacov pracovné miesto(a) v celkovompoěte: 2 (ak sa
s úľadom písomne nedohodne inak). Splnenie podmienky doby udržania, je
zamestnávateľ povinný preukázať na osobitnom tlačive (evidencia
obsadzovaniďpľeobsadzovania pľacovných miest, ktorá je povinnou prílohou č. 1) podľa
bodu 6 tohto článku' najneskôľ do 30 kalendáľnych dní od uplynutia 7 mesiacov od
vývoľenia pracovných miest.

l.2 Určiť zamestnanca, pľípadne viacelých zamestnancov z radov svojich
zamestnancov, ktoĘlí bude/ú lykonávat' pľacovný tútoľing pľĺjatému/ým
zamestnancovi/om na podporovanom pľacovnom mieste.

2. obsadit' pracovné miesto(a) po odsúhlasení úľadom vývoľené podľa bodu l,
najneskôr do 30 kalendáľnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody (ak sa
s úradom písomne nedohodne inak), uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na
plný pracovný úväzok alebo najmenej v ľozsahu polovice ustanoveného týždenného
pracovného času, na dobu minimálne 7 mesĺacov ľesp. na neurčitý čas s podmienkou
zamestnávania po dobu minimálne 7 mesiacov na druh pľác, ktoľé srivisia
s predmetom činnosti zamestnávatel'a, s ohl'adom na pľofesijné a kvalifikačné
pľedpoklady zodpovedajúce konkľétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podľa
tabuľky:

I

I

sĺI.1

Poč€ĺ
PM

Pomocná
si|a v ŠJ

Asistent
učitel'a

stl.2

Profesia
(musĺ b}ť

totožná
s profesiou
uvedenou v

budúcej
pracovnej
zrnluve)

9412000

2359001

st/.3

Kód
ISCO-

08'

01 .01 .201 I

01.01.2018

stI.4

Predpokladĺný
dáĺum vzniku
pracovného

pomerü
(vytvoľenia PM)

7

7

stl.5

Pracovný'
pomer bude
dohodnutJ'

na dobu
(wiesť počet

mesiacov)

Pľedpołladaaé
'nákladyspolu

,. (vg

647,76

398,10

sil.6

Predpokladaná mesĺčná
celkoviĺ cene pľáce prijatého

zamestn&nc&
(v €) /dobr posĘtovania

pľĺspevku
{v mesiacoch)

7

7

stl.7

147,02

st/.8

Pľedpoklađaná výška
Íinĺnčuého pľĺspevku
na přacovného tútore

(v €V doba
pmĘtovania

prĺspevku
(v mesiacoch)

J

stl.9

83,84

83 ,84

stl. I 0

Predpoklĺ-
daná ľýška
jeđnorazov

ého
prĺspevku

(vO

,7929,

4618,16

331 1,60

stl. l I

Predpokladaré
náklady nĺ

každom
jednotlivom

Płl
(v €)

stl. 6*stl.7+ stl.
E * stl. }rstl. l0

Tento projekt sa realizujevd'aka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v ľámci operačného programu Ľudské zdroje.
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2.l v prípade, ak zamestnávateľ neobsadí/nepreobsadí pľacovné miesto(a) do 30
kalendáľnych dní, je v čase plynutia tejto 30 dňovej lehoty povinný požiadať úrad o
predlŽenie lehoty obsadeniďpľeobsadenia, alebo o zníŽeĺie poětu pracovných miest.

2.2 Informovať sa u prijatého zamestnanca a následne si to oveľĺt' na pľíslušnom úľade,
či zamestnanec má podpísanú Kartu účastníka (najneskôr v deň nástupu do
pľacovného pomeľu).

3. Predložit' úľadu zakaždého UoZ pńjatého na vývorené pracovné miesto najneskôr do
10 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru:

a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona č,. 3lll200l Zákonnika práce
v platnom zneni (ďalej len ,,Zákomík práce"), v ktorej je povĺnný na pľvej stľane
uviest', źe UoZ je pľijafy na pľacovné miesto vytvoľené v zmysle náľodného
projektu ,rSanca pre mladých* a platový dekrét, resp. iný podobný doklad, ak
dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťou pracovnej zmluvy a pracovnú zmluvu
a dodatok k pracovnej zmluve pracovného tútora, v ktoľom je povinný na prvej
strane uviesť, Že dohodnutá pracovná úloha bude vykonávaná v rámci narodného
pľojektu ,,Šanca pre mladých", kde bude uvedená výška príspevku za vykonávanie
pľacovného tutoľingu, doba počas ktorej sa bude pracovný tútoring vykonávať' meno
a priezvisko tútorovaného zamestnanca/zamestnancov uzatvorenej v zmysle
Zźkonníka práce a platový dekľét, ľesp. iný podobný doklad, ak dohodnutá mzda
alebo plat nie je súčast'ou pľacovnej zmluvy,

b) zamestnávateľom potvrdenú kópiu pľihlášĘ na poistné na povinné veľejné zdľavotné
poistenie, sociálne poistenie' verejné starobné dôchodkové sporenie,

c) evidenciu obsadzovaniďpreobsadzovania pracovných miest (pľíloha č. 1),
d) podľa potľeby i ďalšie doklady, ktoľé uľčí úľad.

4. Dodľžĺavať štľuktliru rytvoľených pracovných miest v súlade s bodmi I a2 tohto
článku, pľideľovať zamestnancom pľácu podľa pracovnej zmluvy a platit' im za
vykonanú pľácu dohodnutú mzdu v srĺlade s predloženou žiadostoou o poskýnutie
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v dohodnutom qýplatnom
termíne; zamestnávatel' nĺe je opľávnený znlžiť dohodnutú mzdu do skončenia
tľvanĺa záväzku (ak sa s úľadom písomne nedohodne inak).

5. Vytvoľené pľacovné miesta obsadzovat'IenUoZ podl'a bodu 2 tohto článku.

6. Viest'osobĺtnú evidenciu obsadzovaniďpľeobsadzovaniapracovných miest vytvorených
nazáklade tejto dohody, vrátane dokladov, ktoľé túto evidenciu potvrdzujú.

7. V súlade s článkom III. tejto dohody pľedkladat' úľadu mesačne počas doby
poskytovania finančného príspevku, najneskôr do posledného kalendáľneho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná, v 2 vyhotoveniach
žiadost' o rĺhľadu platby azároveřl 1 originál a 1 kópiu dokladov pľeukazujúcich
vynaloŽené náklady na úhradu mzdy a úhradu pľeddavku na poistné na povinné
veľejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové spoľenie za zamestnancov' na zamestnávanie ktorých sa poskytuje
finančný príspevok. Za tieto doklady sa považujú najmä: mzđový list alebo výplatná
páska, vrátane dokladov o skutočnom rryplateni mzdoých prostľiedkov; doklady o
platbách preddavku poistného na povinné verejné zdravotĺé poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných pľíspevkov na starobné dôchodkové sporenie _ mesačné
výkuy preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz
pľeddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a ,.ypisy zuětu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v rómci operačného progľamu Ľudske zdroje.

v,ww. ełn pl ovment. gov. sk / www. esÍ' qov. sk
Dohoda č. 17/33/054/246 

4



zamestnávateľa, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a v prípade platby
realizovanej v hotovosti aj tr'i čast'pokladničnej knihy účtovnej jednotĘ za príslušný
mesiac, ktoľej sa ztunam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza.
Lehota na predloŽenie Žiadosti o úhĺadu platby sa povaŽuje za splnenú, ak je fyzicky
doručená v papieľovej forme na urad najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto
bode.

Poslednú žiadosť o úhĺadu platby je zamestnávateľ oprávnený predložiť uradu najneskôr
do 15. septembra 2018 (ak sa s úradom nedohodne písomne inak).

7.l V súlade s čIánkom III. tejto dohody pľedložĺt' úľadu počas doby poskýovania
ťrnančného príspevku' v 2 vyhotoveniach žĺadost' o rĺhľadu platby jednoľazového
príspevku azátoveřl1 oľiginál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaloŽené náklady
súvisiace s výkonom zamestnávania najneskôr do 60 kalendáľnych dní od vytvoľenia
pľacovného miesta. Za tieto doklady sa považujú najmä: faktúry a doklady o nákupe'
vypisy z bankového účtu zamęstnávateľa, alebo potvrdenia banky o uskutočnení
príslušnej platby a v prípade platby realĺzovanej v hotovostĺ aj tr'i čast' pokladničnej
knihy účtovnej jednotĘ za príslušný mesiac, ktorej sa záznaĺn o platbe qýka, resp. kde
sa predmetný výdavok nachádza. Nevyhnutné náklady súvĺsÍace s qýkonom
zamestnávanĺa je potľebné zakűryiť (aj uhradĺt) bezodkladne (najneskôr do 60
kalendáľnych dní od vytvorenia pracovného miesta). Lehota na predloženie žiadosti
o úhradu platby sa považuje za splnenrĺ, ak je ffzicĘ doručená v papieľovej foľme
na úľad najneskôľ v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.

7.2 V súlade s článkom III. tejto dohody pľedkladat' úradu mesačne počas doby
poskyovania finančného príspevku na pľacovného tútoľa, najneskôr do posledného
kalendáľneho dňa nasledujr'iceho kalendáľneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná'
v 2 vyhotoveniach žiadost' o úhľadu platby finančného príspevku na pľacovného
tútora azěrovęřl1 originál a 1 kĺípĺu dokladov preukazujúcich vynaložené nák|ady na
úhľadu mzđy za pracovný tútoľing a úhľadu preddavku na poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných pľíspevkov na starobné
dôchodkové sporenie za pÍacovrlého tútora, na ktoľého sa finaněný príspevok poskyttlje.
Za tieto doklady sa povaŽujú najmä: evidencia pracovného tútoľingu (príloha č. 3)'
mzđoý list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdoqých
prostľiedkov; doklady o platbách pľeddavku poistného na povinné verejné zdravotné,
sociálne poistenie a na starobné dôchodkové spoľenie _ mesačné výkazy preddavkov na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, mesaěný výkaz pľeddavku vrátane
poistného apľíspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy zilčtu zamestnávateľa, resp.
potvrdenie banky o uskutočnení platby a v prípade platby ľealizovanej v hotovosti aj
tú čast' pokladničnej knihy účtovnej jednotĘ za príslušný mesiac, ktorej sa záznam
o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok nachádza. Lehota na predloženie
žiadosti o rĺhľadu platby sa považuje za splnenú, ak je fyzĺcky doručená
v papieľovej foľme na rĺrad najneskôľ v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.
V prípade, ak pľacovný tútoring vykonáva zamestnávateľ, ktoľý nemá zamestnancov a je
samostatne zárobkovo činnou osobou, za tieto doklady sa považuje len evidencia
pľacovného tútoringu (prfloha č. 3).

Poslednú Žiadost' o úhĺadu platby je zamestnávateľ oprávnený predložiť uradu najneskôr
do 15. septembra 2018 (ak sa s úradom nedohodne písomne inak).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Euľópskeho sociálneho fondu
v rómci operačného pľogrąmu Ľudské zdroje.
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8. oznámiť úradu písomne každú zmenu dohodnudch podmienok najneskôr do
30 kalendárnych dní odo dňa keđy skutoěnosť nastala, vľátane oznámenia každého
skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktoľého(ých) sa poskytujú finančné
pľíspevky na základe tejto dohody. Súčasne pľedloŽiť kópiu dokladu o skončení
pracovného pomeru' potvľdenú kĺí'piu odhlášĘ zo zdravotného poistenia, sociálneho
poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

9. V pľípade predčasného skočenĺa pľacovného pomeru zamestnanca(ov), na
ktorého(ých) pracovné miesto(a) sa poskytujú finančné pľíspevky podľa tejto dohody
preobsadiť v lehote podľa článku V bod 5 tejto dohody iĺým UoĄ s dodľžaním
podmienok podľa bodu 2 tohto článku. Zároveřl predloŽiť za każdého nového UoZ
prijatého na toto pracovné miesto doklady podl'a bodu 3 tohto článku.

10. Na vyžíadanie úradu preukázať dodržiavanie podmĺenok tejto dohody, umožniť
ýkon ffzickej kontľoly a posĘtovat' pri tejto kontrole súčĺnnosť, a to priebeŽne po
celú dobu platnosti tejto dohody, ato aj po ukončení platnosti tejto dohody až do
3t.12.2028.

11. Umožnit' poveľeným zamestnancom Ministeľstva pttrce, sociálnych vecí a ľodiny
Slovenskej ľepubliky, Ústredia prtĺce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším
kontrolným orgánom aorgánom auditu nahliadnuť do svojich úětovných výkazov,
bankových výpisov a ďalších dokladov a umoŽniť vykonanie kontľoly a auditu pľiebežne
počas tľvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, ato aj po ukončení ich trvania až
đo 3l.12.2028. V prípade, ak zamestnávateľ neumožní qýkon kontľoly a auditu vzniká
zamestnávatel'ovi povinnosť vtźtiť poskytnuté finančné pľíspevky v plnej ýške.

12. Vytvorit' povereným zamestnancom Ministerstva ptáce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia prtrce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších
kontľolných a audítorských oľgánov, vykonávajúcim kontľolu, primeľané podmienky na
riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pľi jej vykone potrebnú súčinnosť
a všetky vyžiadané informácie a listiny, týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaloŽených
nfüladov.

13. označiť pľiestory pľacoviska zamestnancov, na ktoých sa poskýujú finančné
príspevky v zmysle tejto dohody plagtúmi, samolepkami, resp. inými predmetmi
infoľmujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizuju v rámci projektu sa uskutočňujú
vďaka pomoci EÚ, konkĺétne vďaka prostriedkom poskytnutým ż Euľópskeho sociálneho
fondu. Uvedené označenie ponechat'na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.

14. Uchovávat'túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskýnutého ťrnančného príspevku až do 3LI2.2028.

Clánok III.
Práva a povinnosti úľadu

Úľad sa zaväzuje:

l. Poskytnúť zamestnávateľovi Íinančné pľíspevĘ na vytvoľené pľacovného miesto(a),
po splnení podmĺenok tejto dohody, na rłhradu časti CCP zamestnanca, ktory bol
prĺjaty do pracovného pomeľu' na úhradu časti CCP (príspevok ku mzde) na
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pracovného tútoľa a na úhľadu časti nelyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom
zamestnávania nasledovne :

a) Finančný príspevok na úhľadu časti celkovej ceny práce

- finančný príspevok na úhľadu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do
pľacovného pomenr a ktory bol pľed jeho vstupom vedený v evidencii UoZ
najmenej 12 po sebe nasledujrĺcich kalendárnych mesiacov vo vyške 95 "/o z
CCP zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny
práce (ďalej len ',MCCP"), t. j. na rok 2017 v sume maximálne 615,37 €/mesiac
pri plnom pracovnom úväzku a v Sume maximálne 378,19 €/mesiac pri
polovičnom pľacovnom úväzku počas najvĺac 7 mesiacov.

b) Finančný príspevok na pracovného tútora

- finančný príspevok na pracovného tútoľa, ktoľý zabezpečí pľijatému
zamestnancovi aktívnu pomoc a podpoľu pri lykonávaní pracovných činností
vo výške najvĺac 25 o/o z MCCP mesačne, t.j. na rok 2017 maximáln e 147 ,02 €,
najviac počas prvych 3 mesiacov odo dňa vzniku pľacovného pomeru.

c) Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich
s výkonom zamestnávanĺa ako napr. osobné ochranné pracovné prostľiedĘ'
pracovný odev, pľacovné pomôcky, pracovné náľadie vo qýške 7 oÁ zCCP
vypoěítanej z priemernej mzdy v hospodáľstve SR zaI. - III. štvďrok2016, tj. na rok
2017 v sume maximálne 83'84 €.

I

1

stl. I

Počet
pľacovný'ch

miesJ

9412000

2359001

stl.2

kód
ISCO-

08'

7

7

stl.3

Doba
tľvania

pracovného
pomeľu

(v
mesiacoch)

647,76

398, l0

stl.4

Celková mesačná
cena práce
prijatého

zamestnanca
(v €) /doba

poskytovania
príspevku

ív mesiacoch)

7

7

stl.5

615,37

378,19

stl.6

95 % CCP
prijatébo

zamestnanca
(v €)

615,37

3',78,19

stl.7

Max-
mesačnĺĺ

výška
príspevku
na CCP

(v€)

147,02

stl.8

Max. mesačná
výškĺ íinančnébo

príspevku la
pracovného tritoľa

(v €/ doba
poskyŕovania

príspevku
(v mesiacoch)

-t

stl.9

83,84

83,84

stl. l0

Predpokla-
daná ýška
jednorĺzo-

vého
príspevku

7563,66

439t,43

3172,23

stl. I I

Celkový
príspevok na
jeđnotlivé

PM
(v €)

stl. 5*stl.7 +

stl.8*stl'Ęstl.
t0

2. V súlade s bodom 1 tohto článku poskytovat' zamestnávateľovi finančné pľíspevky na
jeho účet uvedený na prvej stľane tejto dohody mesačne, najneskôľ do 30 kalendáľnych
dní odo dňa pľeđloŽenia kompletných dokladov podľa článku II. bod 7,7.2 tejto dohody.
V súlade s bodom 1 tohto článku poskytnrĺt) zamestnávateľovi finančné pľíspevky na
jeho účet uvedený na prvej strane tejto dohody jednorazovo, najneskôr do 30
kalendáľnych dní odo dňa pľedloŽenia kompletných dokladov podľa článku II. bod 7.1,
tejto dohody. V prípade, ak úľad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má
opodstatnené pochybnosti o pľavosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na
vyplatenie finančného príspevku podľa pľedchádzajúcej vety neplynie, ato až do
skončenia kontroly pravosti a správnosti pľedloŽených dokladov, alebo do odstľánenia
zistených nezľovnalostí, resp. do predloŽenia dokladov tak, ako je to uvedené v ělánku II.
bod 7,7.I' 7.2 tejto dohody. Ak úrad pri kontľole dokladov pľedložených kžiadosti
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o úhĺadu platby zistí nedostatky týkajúce sa neúplnej, oneskorenej, omylom na iný účet
uhĺadenej, avšak dodatočne doplatenej/uhľadenej mzdy (resp. jej ěasti) a pľislúchajúcich
odvodov predđavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie' platených
zamestnávateľom, bezodkladne vyzve zamestnávatel'a na ich odstránenie a stanoví
lehotu na ich odstľánenie individuálne, pođľa chaľakteru konkĺétneho nedostatku.
V prípade, ak zamestnávateľ nepreukáže za sledovaný mesiac skutoěne vynaloŽené
náklady vlehote stanovenej včlánku II. bod 7,7.l,7.2, tejto dohody, alebo úradom
uľčenej lehoty' úrad finančný pľíspevok za toto obdobie neposĘtne. V prípade
dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávateľa došlo k nedodržaniu podmienok tejto
dohody azuvedeného dôvodu prebieha u zamestnávateľa kontľola alebo iné konanie, je
úrad opľávnený pozastaviť vyplácanie finančného pľíspevku až do ukončenia výkonu
kontroly alebo iného konania.

3. Yrátit' zamestnávateľovi oľiginál dokladov pľedložených pođľa článku II. bod 7 , 7 .l , 7 .2
tejto dohody do 60 kalendáľnych dní odo dňa ich pľedloŽenia. Za deí predloŽenia
dokladov sa v tomto pľípade povaŽuje deň, keď sa predložená Žiadosť o platbu stala
kompletnou' resp. deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predloŽených dokladoch.

4. Realĺzovat'úhrady finančných pľíspevkov podľa tejto dohody najdlhšie do 30.9.2018.

5. Pľi pouŽívaní verejných pľostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
ich použitia v zmysle $ 19 ods. 6 zźtkona č). 52312004 Z. z. o ľozpoětových pravidlách
verejnej spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni nęskorších predpisov.

6. Poskytnúť zamestnávateľovi materiály zabezpećujúce informovanosť o tom, že aktivity,
ktoľé sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka
pro stľiedkom po skýnut ý m z Eur opskeho sociálneho fondu.

čHnok IV.
oprávnené náklady

1. Za oprávnené nĺíklady sa povaŽujú len tie náklady, ktoľé vznĺkli zamestnávatel'ovi (boli
uhradené ztlčtu/učtov uvedeného/ých na prvej strane tejto dohody) vsúvislosti stouto
dohođou najskôr v deň jej úěinnosti a boli skutočne vynaložené zamestnávateľom a sú
riadne odôvodnené apreukázané. Y prípade platieb vhotovosti sú qýdavky opľávnené
vtedy, ak stav pokladne pri konkĺétnej platbe v deň platby nie je mínusový.

2. opľávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré zamestnávateľ vynaložil na vytvorenie
pracovného miesta pre Zamestnanca(ov) z opránnenej cieľovej skupiny, ktoý(í) pľed
vstupom do pľojektu podpísal(i) Kartu účastníka.

3. Výdavky v súvislosti s finančnými príspevkami sú opľávnené len v tom prípad€' *
splňajú podmienky hospodáľnosti, efektívnosti, úěelnosti a zodpovedajú potľebiím
národného projektu.

4. opľávneným nákladmi na účely tejto dohody sú:

Fĺnančný pľíspevok na úhradu časti celkovej ceny pľáce

- Íinančný pľíspevok na úhľadu častĺ CCP zamestnanca, ktorý bol prijaý do
pracovného pomeru a ktorý bol pľed jeho vstupom vedený v evidencii UoZ
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najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesĺacov vo výške 95 oÁ z
CCP zamestnanca, najviac však vo výške l,2 násobku minimálnej celkovej ceny
práce (ďalej len ,,MCCP"), t. j. na rok 2017 v sume maximálne 615137 €/mesiac
pri plnom pracovnom úväzku avsume maximáIne 378rl9 €/mesĺac pri
poloviěnom pracovnom úväzku počas najviac 7 mesiacov na jedno dohodnuté
pracovné mĺesto. Výška príspevku zodpovedá pľacovnému pomeru dohodnutému
na ustanovený týždenrlÝ pľacovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kĺatší
čas, výška finančného pľíspevku na úhľadu ěasti CCP sa pomerne kľáti (pľi
pracovnom pomere vľozsahu lz ustanoveného týŽdenného pracovného času sa
poskytuje na rok 2017 maximálne do sumy 352,86 €).
Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnźlvateľ povinný podporené pracovné
miesto udržat'.

Fĺnančný príspevok na pracovného trĺtora

- Íinančný príspevok na pľacovného tútora (pľíspevok k hrubej mzde), ktorý
zabezpečí pľijatému zamestnancovi aktívnu pomoc a podporu pľĺ vykonávaní
pracovných činností vo výške najviac 25 v" z MCCP mesačne, t.j. na rok2017
maxĺmálne 147102 €, najviac počas pnrých 3 mesĺacov odo dňa vzniku
pľacovného pomeru' na jedno dohodnuté pľacovné miesto. Výška finančného
pľíspevku na pracovný tútoring sa v prípade, ak bude pracovný pomer zamestnanca
na podporovanom pracovnom mieste dohodnud na kľatší pracovný čas, pomeme
kľáti (pri pľacovnom pomere vrozsahu Yz ustanoveného týŽdenného pracovného
času sa poskytuje maximálne vo výške 73,5I €).

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom
zamestnávania

- Íinančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich
s výkonom zamestnávania ako napľ. osobné ochľanné pracovné prostľiedky,
pracovný odev, pracovné pomôcĘ, pľacovné náľadĺe vo výške 7 oÁ zCCP
vypočítanej zpńememej mzdy v hospodáľstve SR zal. _ III. štvrt'rok2016, tj. na
rok 2017 v sume maximálne 83184 €. Finančný príspevok sa poskytuje
jednoľazovo na 1 vytvoľené pracovné miesto (vrátane preobsadenĺa) a vyška
sa nekľáti.

5. V prípade úhľad spotľebného mateľiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti opľávnené, ak
hotovostné platby jednotlivo nepľekĺočia Sumu 500 €, pľičom maximálna hodnota
ľealizovaných úhľad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 eur. Pri
právnických osobách sazakazuje platba v hotovosti, ktoľej hodnota prevyšuje 5 000 €.

6. Dohodnutá výška ťrnančného príspevku sa po celú dobu trvania závťizku nebude meniť
(nevaloľizuje sa).

čhnok V.
osobitné podmĺenĘ

1. Zamestnálvatel', ktoľému sa posĘtujt'i verejné pľostľĺedĘ, zodpovedá za
hospodáľenie s nimi a je povĺnný pri ich používaní zachovávať hospodáľnost',
efektívnost' a účinnost' ĺch použĺtÍa v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č,. 52312004 Z. z.
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o ľozpočtových pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších predpĺsov.

2. Zamestnźxateľ berie na vedomie, že ťlnaněný príspevok je prostriedkom vyplateným zo
štátneho rozpočtu SR a EÚ. Na úěel použitia týchto pľostriedkov, kontľolu ich použitia
a ich vymiĺhanie sa vďahĄe režim upravený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona
oslužbách zamestnanosti, zákon č. 35712015 Z. z. ofinančnej kontľole aaudite
aozmene adoplnení niektoých zákonov, zákon č,. 52312004 Z. z. o rozpoětových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zźlkon č. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zarnestnźxatęľ
súěasne berie na vedomie, Že podpisom tejto dohody sa stáva sričasťou finančného
riadenia štrukturálnych fondov.

3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamęstnávatel'ovi nárok na uhľadenię nákladov
v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okĺem opľávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

4. Vo väzbe na článok II. bod I a2 tejto dohody sa za deň obsadenia pracovného miesta
u zamestnávateľa na účely tejto dohody považuje deň vzniku pľacovného pomeľu, t. j.
deň, ktoľý bol s dlhodobo evidovaným UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako
đeň nástupu do pľáce na uvedęnom pľacovnom mieste atento deň je zároveí aj dňom
vy tv o ľe n ia p ľa c ov n éh o m ĺ es ta zarnestnáv ate ľom.

5. V prípade uvol'nenia vytvoreného pľacovného miesta, na ktoré sa poskytujú ťlnančné
pľíspevky, je zamestnávateľ povinný pľeobsadĺt' pracovné mĺesto iným dlhodobo
evidovaným UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny pođľa čl. il. bodu 2 v lehote do 30
kalendárnych dní (ak sa s úľadom písomne nedohodne inak) od jeho uvoľnenia. Počas
doby neobsadenia pracovného miesta sa finančné príspevky na uvoľnené pracovné miesto
neposkytujú. PosĘtovanie finančných pľíspevkov na toto mĺesto sa pľedlžuje, ak
doba neobsadenÍa pľacovného mĺesta trvá mĺnimálne celý kalendárny mesiac.
Dohodnutá doba udržanĺa pľacovného miesta sa pľedlžuje o dobu, počas ktoľej toto
pľacovné miesto nebolo obsadené.

Ak podporované uvoľnené pľacovné miesto nebude preobsadené podľa pľvej vety,
nebude už toto miesto ďalej finančne podpoľované, ani v prípade jeho neskoršieho
obsadenia znevýhodneným UoZ. Ak zamestnźtvatel' v lehote do 30 kalendárnych dní (ak
sa s úľadom nedohodne písomne inak) miesto nepreobsadí, je povinný vrátiť úľadu
pomeľnú čast' posĘtnutého pľíspevku zodpovedajúcu obdobiu, poěas ktorého
neudrŽal toto pracovné miesto.

6. V prípade, ak pľacovný tútoľ vykoná pracovný tútoľĺng pľijatému zamestnancovi na
vytvoľenom pracovnom mieste nie počas celého mesiaca, z dôvodu, že pracovné
miesto sa stane dočasne vol'ným, napr. zdôvodu dočasnej pľacovnej neschopnosti,
mateľskej alebo rodiěovskej dovolenky, ťlnančný príspevok na pracovný tútoring sa
počas tohto mesiaca poskytne v dohodnutej výške, nekľáti sa.

7. V prípade, ak vytvorené pracovné mĺesto, na ktoré sa poskytujú zamestnávateľovi
finaněné príspevky je dočasne vol'né napr. zđôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,
mateľskej alebo rodiěovskej dovolenky, pracovné miesto sa považuje za obsadené.
Zamestnávateľ môŽe dočasne uvolhené pľacovné mĺesto obsadit' iným dlhodobo
evidovaným UoZ z evidencie UoZ űradu podľa čl. II. bod 2, pľi dodrŽaní podmienok
stanovených dohodou. V takom prípade zamestnávateľ s novopľijatým zamestnancom
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lzatvoti pracovnú zmluvu na dobu urěitu poěas zastupovania, pń dodržaní podmienok
stanovených dohodou.

8. Vo väzbe na čIánok II bod 1. tejto dohody sa za vytvorenie pľacovného miesta
u zamestnávatel'a považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje
v priemere za 7 mesiacov v porovnaní s rovnaĘm predchádzajúcim obdobím
celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pľacovných
miest podl'a pľedchádzajúcej vety, zamestnávatel' je povinný preukázať, Že ktomuto
zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti ($ 63
ods. 1 písm. b) zákona č,. 3111200l Z. z. - Zálkonníka práce v znení neskorších
pľedpĺsov). Splnenie tejto podmienky je zamestnávateľ povinný preukźnať údajmi
uvedenými v pľílohe č,. 2, ktorá je povinnou prílohou tejto dohody, najneskôr do 30
kalendáľnych dní po uplynutí 7 mesiacov od vytvorenia pracovných miest.

9. Ak zamestnávatel'nesplní podmĺenku doby povinného udľžanĺa pracovného miesta,
na ktoré bol/i poskýnltýlé finančnýlé príspevolďky, je povinný vrátĺt'rĺľadu pomeľnú
čast' posĘtnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neudržal toto
pracovné miesto, do 30 kalendárnych dní odo dňa zľušenĺa pracovného miesta -
skoněenia pracovného pomeru sUoZ (ak sa s úľadom písomne nedohodne inak).
Fĺnančný príspevok na pracovného tútora sa nevľacĺa, t. z. v pľípade nesplnenia
podmienĘ povĺnného udlžania pracovného mĺesta sa nezahŕňa do pomernej častĺ
posĘtnutého finančného pľíspevku, ktory musí zamestnávatel' vrátĺt'.

I0. Za vytvoľenie pľacovného miesta zamestnávatel'om sa považuje zýšenie počtu
pracovných miest, ktoré predstavuje v priemeľe za 7 mesiacov v poľovnaní
s ľovnaĘm predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak
nedošlo k zvýšenĺu počtu pľacovných miest podl'a pľedchádzajúcej vetľ,
zamestnávatel' je povinný preukźzať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia
pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti ($ 63 ods. 1 písm. b) Zźkonrlíka práce).
Splnenie tejto podmienky je zamestnávateľ povinný preukźnať údajmi uvedenými
v pľílohe č'.Ż,ktorá je povinnou pľílohou tejto dohody, najneskôr do 30 kalendámych dní
po uplynutí 7 mesiacov od vytvorenia pracovných miest.

11. Ak zamestnávatel'vprĺebehu 7 mesiacov od vytvorenia pľacovných miest zrušil
akékol'vek pracovné miesto pľe nadbytočnosť podľa $ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka
pľáce (pľíloha č. 2) je povĺnný vrátiť úradu poskytnutý ťrnančný pľíspevok za počet
zrušených pľacovných miest' vo qýške najniŽšieho poskytnutého finančného pľíspevku, a
to najneskôr do 30 kalendárnych dní od zľušenia pracovného mĺesta z dôvodu
nadbytočnosti.

12. Zamestnávateľ nemôže dočasne pľidelit' zamestnanca z pÍacovného miesta, na ktoré sa
mu v zmysle tejto dohody poskytuje finančný prĺspevok, na výkon práce k užívateľskému
zamestnávateľovi v zmysle $ 58 Zakonníka práce. Ak tak zprevádzkov'ých alebo iných
dôvodov uľobí, je povinný bez vynĺania vľátit' uradu finančné pľostriedky, poskytnuté
na zamestnávanie tohto zamestnanca, najneskôľ do 30 kalendárnych dní odo dňa
dočasného pridelenia.

13. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania ľovnakých výdavkov na toho istého UoZ
v tom istom čase, finančný príspevok nemôźe byť posĘtnuty zamestnávatel'ovi na
úhĺadu tých nakladov, na ktoľé mu už bol poskýnutý príspevok z veľejných zdrojov'
alebo zdrojov pŠm.
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14. Ak sa pri výkone Íinančnej kontľoly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny,
ozntlmi úrad porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktoý je opľávnený
ukladať avymá.Jrrať odvod, penále apokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak
príjemca príspevku odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny
odo dňa skoněenia kontroly, správne konanie sa nezaěne.

čhnok VI.
Skončenie dohody

1. Túto dohodu je možné skončĺt' na záklađe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

2. Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesačná azačina plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede. Vypovedaním dohody zo strany zamestnávatel'a, mu vzniká
povinnost' vrátit' na účet úľadu všetĘ posĘtnuté finančné prostriedĘ do 30
kalendárnych dní odo dňa podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného
podanĺa na úľade.

3. Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od dohody v prípade jej závaźného
porušenia. Pľe platnosť odstúpenia sa vyžađuje písomné oznámenie o odstúpení
doručené druhému účastníkovi tejto dohody. odstúpenie je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstupení druhému účastníkovi tejto dohody. odstúpením od dohody je
zamestnávatel'povinný vľátit' úradu pomerne posĘtnuté finančné pľostriedĘ do
30 kalendáľnych dní od nadobudnutĺa rĺčĺnnosti odstúpenia na účet úradu.

4. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatel'a
porušenie povinností ustanovených v článku II. v bodoch 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 v článku
V. bod 12 ana strane úľadu porušenie povinností podľa člrínku III. v bode 2.

5. odstupenie od dohody sa netýka nároku na náhľadu škody vzniknutej jej poľušením.

čHnok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenĺa

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

2. V kaŽdom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo tejto dohody.

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa ľiadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR, ktoré majú vďahkzźxäzkomúčastníkov tejto dohody.

4. Zm|uvné strany uzatváľaju týmto dohodu podľa s 269 ods. 2 obchodného zákowika,
v zmysle ktorej Sa ich záv'ázkovo - právne vďahy spravujú a budú spľavovď
ustanoveniami obchodného zákonníka.

5. Prechod a prevod pľáv a povinností účastníkov tejto dohody na tretĺe osoby je
možný za pľedpokladu pľeukázania splnenĺa podmienok v zmysle $ 70 ods. 7
zákona o službách zamestnanosti a podmienok stanovených v národnom projekte zo

Tento pľojekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociĺźlnehofondu
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stľany tľetej osoby (v lehote, ktoľú stanoví úľad).

6. Zamestnźpateľ súhlasí so zveľejnením údajov vyplyvajúcich z tejto dohody v ľozsahu:
nźtzov, sídlo, miesto prevádzky, poěet vývorených pľacovných miest, výška ťrnančného
príspevku.

7. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Účastníci sa v takom
prípade zav?Łu}ú bezodkladne vzź$omným rokovaním nahľadiť neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.

8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohođy
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia.

9. Účinnosť dohody skončí splnením závťŁkov účastníkov dohody, alebo spôsobom
uvedeným v člĺĺnku VI. v bodoch l a2 tejto dohody, pokiaľ nedôjde k odstupeniu od
dohody podľa článku VI. bodu 3 tejto dohody.

10. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých úrad dostane jeden rovnopis
a zamestnávateľ dostane jeđen rovnopis. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení
túto dohodu podpísať, že si ju riadne ađôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom,
neuzavreli ju vtiesni, ari za zvlášť neqfhođných podmienok a na znak súhlasu sjej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

//
Vo Zvolen e, dřn'/..(.. !,r// Vo Zvolene, dňa ./.?-./ł.ta/.Í',

Za zamestnávateľa: Zainad:

,rlcr'ená śłoh ĺlnáo pnncĺ.

Mgr. Eva Jamborová
štatutáľny zźstup ca zamestnáv atę|' a

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatlE)

PhDr. Kataľína Šlosiariková, PhD.
riaditelka úľadu

(meno, pr iezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

Pľílohy k dohode:
Pľíloha č. 1 Evidencia obsadzovaniďpreobsad zov aĺtja pracovných miest
Pľíloha č. 2 Preukazovanie nárasfu/úbytku pľacovných miest u zamestnávateľa
Pľíloha č. 3 Evidencia pracovného tútoringu
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