
D OH OD A 
č, 22 / § SOj / NS / 2011 

o poskytnutí príspevku na podporu zamestnaností na rea liz:íciu opatrení na 
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § SOj 

zákona Č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti a o zmenc II doplnení nicktor)'ch 
zákonov v znení neskorších predpisov 

(d'al ej kn "dohoda") 

uzatvorená podľa ustanovenia § SOj zákona Č . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") 

medzi účastníkm i do hody : 

Únldom pr:ícc, sociálnych vecí a rodiny Čadca 
Sídlo: Matičné námestie 1617 
zastúpeným i PhDr. Karin Bugalová 
I ČO: 37905546 
Bankové spojenie: č. 
(ďalej Icn " úrad") 

a 

Zamcstnávatcl'om, ktorý je nepodnikateľským subjektom 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Sídlo: Ul. 1. Č . 1255,02302 Krásno nad Kysucou 

Ing. Jozef G rapa 

• 
C1ánok I. 

Predmet dohody 

l) Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytn utí 
príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 
a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § SOj zákona o službách 
zamestnanosti (ďalej len "príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republ iky (ďa l ej len "ŠR"). 

, 
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Dohoda č.22 /50j/NSI201 1 

• 
Clánok II. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa 

Zamestnávatel' sa zaviizuje: 

I ) Prijať IO uchádzačov o zamestnanie podľa §6 zákona o službách zamestnanosti 
(ďalej len "uchádzač o zamestnanie") vedených vevidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej tri mesiace na vytvorené pracovné mies ta do pracovného pomeru dohodnutého 
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia 
s reali zác iou opatrení na ochranu pred povodňami v uvedenej štruktúre: 

Dátum vzniku prvého 
Pra~ovn}' Cas Prcdpoklad.1ná 

Počct y hod. celková cena prácc 
Druh V} konáv:ll}·ch prác pracovného pomeru PM (I}'1.dcnnc/o(]- (mcsačne ) \' EUR 

(vytvorenia 1'11.·1) 
do) na l PM 

I Robolník 1.10.2011 37,5 539.80 

l Robotník 1.1 0.20 11 37.5 539,80 

) Robotník 1.1 0.20 11 37,5 539,80 

4 Robotník 1.10.2011 37.5 539,80 

5 Robotník [.10.2011 37,5 539,80 

6 Robotník LlO.2011 37,S 539,80 

J Robotník 1.10.20 11 37,5 539.80 , Robotník 1.10.20 11 37,5 539,80 

9 Robotník 1.10.2011 37,S 539,80 

IO Robotník LlO.2011 37,5 539,80 

2) P red l ož i ť úradu za každého uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné 
miesto najneskôr do IO kalendárnych dní od uzatvorenia pracovného pomeru: 
al kópiu pracovnej zmluvy uzatvo renej v zmysle zákonníka práce a platového dekrétu, 
resp. iného dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasľou pracovnej zmlu vy_ 
bI potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie, sociá lne poistenie, starobné 
dôchodkové sporenie, (za takýto dok lad sa považuje aj prih láška akceptovaná 
elektron iek)'m podacím systémom príslušnej po i sťovne podpísaná zamestnávateľom), 
cl potvrdenie prí slušného úradu o dobe evidencie uchádzača o zamestnanie, 
dl podľa potreby i ďal š ie doklady, ktoré určí úrad. 

3) Prij :l ť na vytvorené pracovné miesta podľa tejto dohody uchádzačov 

o zamestnanie najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpísania tejto dohody, .lk sa 
s úradom nedohodne imlk. Dodržiavať štruktúru vytvorených pracovných miest v 
súlade so znením č l. ll. bod l tej to dohody, pri deľovať prijatým zamestnancom prácu 
podľa pracovnej zmluvy a plat i ť im za vykonanú prácu dohodnutú mzdu Iplatl 
v stanovenom výplatnom termíne. 

4) Vytvorené pracovné miesta obsadzovať uchádzačmi o zamestnanie v súlade s čl. 
II. bod I. 

, 
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Dohoda č.')2 /50jfNS/20! ! 

5) Vi esť evidenciu obsadzovania vytvorených pracovných miest. vrátane dokladov. 
ktoré túto evidenciu potvrdzujú. 

6) Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žiadosť 
o úhnldu platby a zárove{1 1 originál a 2 kópie dokladov preukazujúcich vynaložené 
náklady na úhradu mzdy za zamestnancov na vytvorených pracovných miestach. na 
ktorých sa mu poskytuje príspevok v zmysle tej to dohody, uhradu preddavku na 
poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na 
starobné dôchodkové sporenie. Za tieto doklady sa považujú : mzdov)' list alebo 
výplatná páska. vrátane do kladovo skutoč nom vyplatení mzdových prostriedkov; 
doklady o platbách preddavku poistného na zdravotné, sociálne poistenie a na starobné 
dôchodkové sporenie - mesač n é výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotne 
poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov do Sociálnej 
poi sťovne a výpisy z účt u zamestnávateľa, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby. 

6 a) Písomná žiadosť O platbu musí byť doruče ná úradu na predpísanom formulári 
a musí byť p01vrdená podpisom žiadate ľa, resp. jeho štatutárnym zástupcom. Podpísaním 
žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov a podnikateľský subjekt súčasne akceptuje 
podmienky Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti. V prípade. ak nebude na 
úrad doručená ži adosť o poskytnutie príspevku na predpísanom formulári. bude 
považovaná za nekompletnú a žiadosť sa stane bezpredmetnou. 

7) Predloži ť úradu spolu s prvou žiadosťou o úhradu platby za prvé oprávnené 
obdobie I originál a 2 kópie dokladov preukazujúcich vynaložené n:iklady na 
pnlcovné náradie potrebné na vykonávanie prác podľa č l ánku II. bod 1. 

8) Oznámit' písomne úradu najneskôr do 30 kalend~lrnych dní každú zmenu 
dohodnutých podmienok odo dií.a kedy skutočnosť nastala. vrátane oznámenia 
kllŽdého skončenia pracovného pomeru zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje 
príspevok v zmysle tejto dohody. Súčasne predloži ť kópiu dokladu o skončeni 
pracovného pomeru, po tvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného poistenia, sociálneho 
poistenia a starobného dôchodkového sporenia. 

9) Preobsadit' pracovné miesto v lehote podľa čl. V. bod 4 novým uchádzačom 

o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanic úradu s dod ržaním podmienok 
podľa čl. Il. bod l , v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca. 
na ktorého sa zamestnávateľov i poskytuje príspevok v zmysle tej to dohody alebo 
v prípade. ak vytvorené pracovné miesto je dočasne vol'né z dôvodu napr. dl hodobej 
dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky apod. , ak sa s úradom nedohodnc 
inak. Zároveň predloži ť za každého nového uchádzača o zamestnan ie prijatého na toto 
pracovné miesto doklady podľa čl. II. bod 2. 

IO) V prípade, ak zamestnávateľ dočasne prideli na výkon práce k užívatcl'skému 
zamestnáv~ltcl'ovi v zmysle ust. §58 zákonníka práce zamestnanca. na ktorého 
zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok. je povinný hez 
vyzvania vrátiť úradu všctky finančné prostriedky poskytnuté na zamestnávanie 
tohto zamestmmca najneskôr do 30 k~llend~irnych dni odo dňa dočasného 

pridelenia . 

• 
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Dohoda č.22 /50jINS/2011 

11) Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto do hody, 
umožiíovať v)'kon fyzickej kontroly a poskytovať pri tej to kontrole súč i nnost' , a to 
priebežne po ce lú dobu platnosti tej to dohody až do do by 5 rokov odo dila poslednej 
úhrady opráv nených nákladov. 

12) Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším 
kontroln )'Jl1 o rgánom nahliadnuť do svojich účtovných v)'kazov. bankových výpisov 
a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontro ly a auditu priebežne počas trvania 
záväzkov vy pl)'vaj úcich z tej to dohody a to aj do 5 rokov po ukončen í ich trvania. 
V prípade neumožnenia v)'konu kon troly a audi tu vzniká zamestnávateľovi povi nnosť 

v rátiť poskytnu té finančn é prostriedk y v plnej v)'ške. 

13) Vytvoriť poveren)'1ll zamestnancom Ministerstva práce, soc iál nych vecí a rodi ny , 
Slovenskej republi ky. USlred ia práce, sociál nych vecí a rodi ny, úradu a ďal ších 

kontroln)'eh orgánov, vykonávaj úcim kontrolu, primerané podmienky na riadne a včasné 
vykonan ie kontroly a poskytnúť im pri vykonávaní kontroly potrebnú súčinnosť a všetky 
vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa naj mä oprávnenost i vynaložených nák ladov. 

14) Uchovávať túto dohodu vrátane jej prí loh a dodatkov a všetkých dokladov 
t)'kajúcich sa poskytnutého príspevku najmenej IO rokov od pos lednej platby. 

15) Zamestnávateľ. ktorému sa poskytuj ú verejné prostri edky. zodpovedá za 
hospodáren ie s nimi aje povinn)' pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efekt ívnost' 
a účinnosť ich použi tia v zmysle § 19 ods. 3 zákona Č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravid lách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto rých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

16) Dodržiavať zákon Č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegá lnom zamestnávaní 
a O zmene a doplnení neskorších predpisov. 

17) Najneskôr do 30.11.201 1 pred l ožiť úradu fotokópiu uzatvorenej dohody medzi 
UV SR a zamestnavate l'om o zaradení do Druhého realizačného projektu (2 RP) 
Programu revitalizácie kraji ny a integrovaného manažmentu povodí SR 20 11 . 

• 
Clánok III. 

Práva a povinnosti úradu 
, 

Urad sa z:l v~izujc: 

I) Poskytovať zamestnávate ľov i mes~lčne príspevok na jedno vytvorené pracovné 
miesto najviac po dobu 6 kalcndárnych mesiacov vo výške 95 % z celkovej ceny 
práce Z~tmcstn:lIlea prijatého do pracovného pomeru podl'a č l. Il. bod l, najviac vo 
v)'škc celkovej ceny práce vypočít~,"ej zo sumy dvojnásobku životného minima 
poskytov~lIlého jednej plnoletej fyzickej osobe, platnej k prvému dňu kalendárneho 
mesiaca. za ktor)' sa príspevok poskytuje, t .j. v max imálnej výške 512.31 mesačne pre 
nepodnikateľský subjekt. 

4 



Dohoda č.22 150jINS12011 

Výška 
predpokladanej Maximálna \'\'Šk:l Ilrís e \'ku ic 30738,60 € 

P. Č. Kód eelko\'ej ceny práce 95 %zCCP 
PM Profesia KZAM mesačne \' f i i VoZ loče! 6 mesia co\' S olu na l 1>1\1 

I. Robot ník 931206 539,80 512.31 3073.86 

2. Robotnik 931206 539,80 5 12.3 1 3073.86 

, 
Robotník 931206 539.80 512.31 3073.86 , 

4. Robotník 931 206 539,80 512 .3 1 3073.86 

5. Robotník 931206 539,80 - P ~ I :> _.J 3073.86 

6. Robotník 931 206 539.80 5 12,31 3073 ,86 

7. Robotní k 93 1")06 539,80 5 12.31 3073.86 

8. Robotník 931 206 53 9,80 512.3 1 3073 .86 

9. Robotník 93 1206 53 9.80 512.3 1 3073.86 

IO. Robotnik 931206 539.80 512.31 3073.86 

SI>OL V 5398,00 5123,10 30738,60 

2) Poskytnúť zamestnávatel'ovi jednorázovo na jedno vytvorené pracovné miesto 
príspevok na úhradu čas ti nákladov na pracovné náradie potrebné na vykonávanie prác 
podľa čl. II bod l vo v}'ške 95% preukázaných nákladov mt pracovné nantdie. 
najviac vo v}'škc 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto, naj viac spolu vo výške 
400 EUR. 

3) Poskytovat' zamest návateľovi príspevok podl'a č l. II I. bod l na jeho účel mesačne. 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletnfch dokladov 
pod l'a č l ánku II. bod 6 tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch 
nezrovnalosti , alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo spravnosti 
predložených dokladov, lehota na vyplatenie finanč né ho príspevku podľa 

predchádzajúcej vely neplynie. a to až do skonče nia kontroly pravosli a správnosti 
predložcn)'ch dokladov, alebo do odstrancnia zistených nezro vnalostL resp. do 
predloženia dokladov tltk, ako je to uvedené v čl. IL bod 6 dohody, ale len v lehote 
stanovenej v čl. Il . bod 6 dohody. V prípade, ak zamestnávateľ nepreukúže za 
sledovan}' mesiac s kutočne vynaložené náklady v lehote stanovenej v č l. ll. bod 6 
dohody, úrad príspevok podl'a čl . III. bod ľ tejto dohody za toto obdobie 
neposkytne. 

4) Vrátit' zamestnávateľovi jeden originál dokladov predložených podl"a článk u II. 
bod 6 a 7 dohody. 

5 
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5) Úrad je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť. 
efektívnosť a úč i nnost ' ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravid lách verej nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

v 

C1ánok IV. 
Oprávnené náklady 

I) Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi 

v súvislosti s touto dohodou naj skôr v deň podpísania tej to dohody, boli skutočne 

vynaložené zamestnávate ľom a sú riadne odôvodnené a preukázané. 

2) Oprávnen f m i nákladmi na účely tejto dohody je súčet mzdy a úhrady preddav ku 
na poistné na zdravotné, poistného na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie 
platené zamestnávatel'om za uchádzača o zamestnanie prijatého do pracovného pomeru 
v zmysle podmienok tejto dohody. 

3) Oprávnenými nákladmi na úče l y tejto dohody sú náklady na pracovné náradie 
potrebné na vykonávanie prác v zmysle podmienok tej to dohody. 

v 

C1ánok V. 
Osobitné podmienky 

l ) Zamestnávate!' berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo 
• 
SR. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa 
vz(ahuje režim upravený v osobi tných predpisoch (§ 68 zákona o službách 
zamestnanosti. zákon č . 50212001 Z.z. O finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi sov, Zákon č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a O zmene a doplnení niektorfc h zákonov 
v zneni neskorších predpisov). 

2) Uzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhradenie nákladu 
v prípade. že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti 
nákladu aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efekt ívnost'. 

3) Dilom vzniku pracovného miesta II zamestnávateľa na úče l y tejto dohody je deň 
vzniku prvého pracovného pomeru, t.j . deň. ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako 
deií nástupu do práce s uchádzačom o zamestnanie na uvedenom pracovnom Imeste, na 
zák lade písomne uzatvorenej pracovnej zmluvy. 

4) V prípade preobsadenia vytvoreného pracovného miesta môže toto pracovné 
miesto zosta'- neobsadené najviac po dobu 30 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa 
s úradom nedohodne inak. 

5) Zamestnávater poskytne súči nnost' pri vykonávaní monitoringu a kontroly 
vykonávaných prác a pri zabezpečení odborného dohľadu a územnej koordinácii 
vykonávan)'ch prác podľa usmernenia splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, 
integrovaný manažment povodni a krajiny. 

6 
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Dohoda č.22 /50j/NS12011 

Článok VI. 
Skončenie dohody 

l) Túto dohodu je možné skončiť na z:,ik lade vzájomnej písomnej dohody účastnikov 
Icjto dohody . 

• 

2) Učastníci dohody sa dojednávajú. že oprávnene poskytnuté cl čerpané plnenia 
podľa tejto dohody poskytnuté zamestnávateľov i do dňa účinnost i ukončenia tej to 
dohody zostávajú nedotknuté. 

3) Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. 

Výpovedná doba je jednomesačná a zač i na p l ynúť od prvého dňa ka lendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. Vypovedaním do hody je zamest návateľ povinný 
vrátiť úradu fi na n čné prostriedky do 30 dní na účet úradu . 

4) Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpi ť od tejto dohody v prípade jej 
z.,í.važného porušenia. Pre platnost" odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie 
o odstúpení doručené druhému účastníkovi tej to dohody. Odstúpenie je účinné dllom 
doručeni a oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpením od 
dohody je zamestnávateľ povi nn)' vráti t' úradu fi nančné prostriedky do 30 dní na účet 
úradu. 

5) Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuj c porušcnie povinností 
ustanoven)'ch v čl. II. v bodoch 1. 2. 3. 4. 8. 9 a 17 v čl. III . v bodc 3. 

6) Odstlipenie od dohody sa nctýka nároku na náhradu škody vzniknutej Jej 
• • pomscmm. 

• 
Clánok VII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

I) Zmen)' v tej to dohode možno vykonal' len písomným dodatkom k tejto dohodc 
podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu j ednej zo strán 
tej to dohody. 

2) V každom písomnom styku uvádzať čis lo tejto dohody. 

3) Právne vzťahy výslovne ncupravené touto dohodou sa riadia usta noveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. ktoré majú 
vzt"ah k záväzkom účastn í k ov dohody. 

4) Táto dohoda nadobúda pla tnosť dllom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda dňom nasleduj úcim po dni jcj zverejnenia v súlade so zákonom Č . 546/20 I O 

• 
Z.z .. ktorým sa dophla zákon č. ~011 964 Zb. Občiansky zákonník v zncni neskoršich 
predpisova ktorým sa menia a dopl ňajú niektoré zákony. 

5) Účinnosť dohody skončí splnením z{l.väzkov účastníkov dohody. alebo spôsobom 
uvedell)'Jll v čl. V l. bode 1 a 3, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody podľa č l ánku Vl. 
bod 4. 
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Dohoda č. 22 /50j1NS120 II 

6) Táto do hoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží dva 
rovnopisy a zamestnávate I' obdrží jeden rovnopis. 

7) Účastn íci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodli pod písa!', že prejav 
vôle uzavrieť túto dohodu je urobený urči to , slobodne, vážne, zrozumi teľne a bez omylu , 
že ju neuzavreli v tiesni an i za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítal i si ju a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisuj ú . 

• 
V C<ldci . dila 28.09.2011 

MESTO 
KRÁSNO NA l) KYSUCOl 

ul 1 maja 1255 
ICO: 00314072 OIC 202055lO73 

Ing. Jozcť G nlpll 

pri málor mesta Knisno nad Kysucou 

Dohodu spracova la a pripravila: 
Mgr. Zuzana 
Podpi s .... ... ... . 

Bugalo"á 
""'UI práce. soc iálnych 

vecí a rodiny Čadca 
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