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D OHODA

o poskytnutí príspevku na aktivaönú öinnost' forrnou dobrovolhíckej sluiby
podl'a $ 52a zákona ó.. 512004 Z. z. o sluÍbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorjch

zákonov v znení neskor3ích predpisov

ó.38/$ 52al2011/NP v-2

uzatvorená medzi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Adresa: F. Kapisaóryho 1 ' 940 36 Nové Zámky
V zastúpení: lng. Csillou onódiovou, riaditeÍkou
ICo:379ó1187
Bankové spojenie: Státna pokladnica ó. úÖtu: 70}0128524/8'80
DIÓ 2021773248
(d'alej len 

'úrad 
PSYR ")

a

Obec Kolta
Adresa: 941 33 Kolta
V zastupení : Idou Kmöarrovou. starostkou
ICO :00308986
DIÖ:2021060734
Bankové spojenie: VÚB a.s., Nové Zámky é,. ilötll : 17062717210200

(d'alej len ,, Po/Fo" a spolu s úradom PSVR d'alej len ,,úöastníci dohody")

ÖHnox I
Predmet dohody

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností úöastníkov dohody pri zabezpeéeni realizácie
aktivaönej öirrnosti formou dobrovofníckej sluZby podfa $ 52a zÁkona é. 5/2004 Z. z.
o sluZbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor'.ictr zákonov v znení neskorSích
predpisov (d'alej len ,,zíkon o sluZbách zamestnanosti")

V zmysle
operaéného programu zamestnanost' a sociálna inklúzia
Prioritná os ö. 1 - Podpora rastu zamestnanosti
opatrenie ö' 1 .1.- Podpora ploglamov v oblasti podpory zamestnanosti a rieSenia
nezamestnano sti a dlhodobej nezamestnanosti



ÖHnok II
Úöet dohody

dohody je poskytnutie príspevku na aktivaönú öirrnost' formou dobrovol'níckej sluiby.

2. Po/Fo berie na vedomie, 1e flnarÉny príspevok, a to aj kúdá jeho öast'' je verejnjm
prostriedkom Slovenskej republiky podta osobitného predpisu ($ 2 pism. a zék' ö. 523/2004 Z.z.
o rozpoötovfch pravidlách verejnej správy a o znene a doplnení niektonich ziákonov).
Nenávratny finanön1i príspevok pozostava z príspevku zo Státneho rozpoötu SR a z príspevku
z Európskeho sociálneho fondu (d alej len ,,ESF") v pomere 15% : 85%. Na pouZitie t1fchto

prostriedkov, kontrolu pouZitia t1fchto prostriedkov a rymríhanie ich neoprávneného pouZitia sa

vá'ahuje reZim upraven;i v osobitnfch predpisoch (zakon ö. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektor'.ich zékonoy v znení neskorSích predpisov, zákon NR
sR ö. 50212001 o finanönej kontroie a vnútomom audite a o zmene a doplnení niekto{ich
zákonov, zríkon Ö. 52312004 Z. z. o rozpoétor1ich pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorych zákonov). Po/Fo súöasne berie na vedomie, Ze podpisom tejto dohody sa

süíva súöast'ou systému finanöného riadenia Strukturrí1nych fondov a zaviizuje sa ako prijímatel'
pomoci dodrZiavat' pravidlá oprávnenosti v1fdavkov (Príloha ö.1a k tejto dohode).

3. Po/To si je vedomá, Le za závúné poruSenie tejto dohody sa bude povaiovat' aj poru5enie
finanönej disciplíny podfa $ 3L zákona ó. 52312004 Z. z. o tozpoéÍov'.fch pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektoqích zíkonov v znení neskorSích prepisov.

ÖHnok III
Práva a povinnosti úradu PSVR

Úrad PSVR sa zaviizuje:

l. Poskyr:rúf Po/Fo príspevok podla $ 52a ods. 4, 5, 6, a 8 zákona o sluZbách zamestnanosti na
úhradu öasti nákladov potrebnfch na kvalifikované vykonávanie a prevádzku
dobrovol'níckej sluZby najviac vo vfóke 378'- EUR a príspevok na úhradu öasti celkovej ceny
práce zamestnanca, ktor;f organizuje dobrovol'nícku sluZbu, ak má takého zamestnanca
najviac vo vf5ke 0 EUR,

spolu najviac vo 378,- EUR
slovom: Tristosedemdesiatosem EUR
Pri stanovení celkovej qisky príspevku podl'a bodu 1 tohto ölánku zohl'adnit' termín zaöatia
vykonávania dobrovol'níckej Jluzby, dohodnuty poóet IJoZ uveden;/ v öl. IV bod 2, ako aj

celkovj poöet UoZ, ktofi rrykonávajú, resp. vykonávali dobrovolnícku sluZbu' Po zohladnení

lfchto skutoÖností poskytnúf PO/FO mesaöne príspevok za 1 UoZ vykonávajúceho
dobrovolhícku sluÍbu v 5truktúre: príspevok na úhradu öasti niíkladov, ktoré súvisia
s vykonávaním a prevádzkou dobrovotníckej sluZby najviac vo v!'Ske 25'20 EUR a príspevok
na úhradu öasti celkovej ceny práce zamestnanca, ktor! organizuje dobrovofnícku sluZbu,
najviac vo vlSke 0 EUR, spotu mesaöne za 1 UoZ najviac vo vj5ke 25'20 EUR .

2. Poskyonút' Po/Fo príspevok v plnej vlske podra bodu 2 tohto ölrínku, ak termín zaöatia
dobrwol'níckej slu2by'I]oz je ott 1. dfia do 15' düa v kalendárnom mesiaci. Poskytnut'
Po/To príspóvok v poloviönej v-Í5ke zo stanovenej plnej vj5ky' ak termín zaöatia

dobrovol'níckej siuZby UoZ je od 16. düa do konca kalendárneho mesiaca.

3' Poskynút' Po/Fo príspevok v p1nej qÍSke podl'a bodu 2 tohto ölránku, erk UoZ odpracuje poöas

kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého bj'Zdenného pracovného öasu.

Poskytnút'Po/Fo príspevok na jedného UoZ v poloviönej qfSke podl'a bodu 2 tohto ölánku' ak

UoZ odpracuje póÖal kalendámeho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého qiZderurého

pracovného öasu, resp. menej ako dvojnásobok t'.iZdenného pracovného öasu.



7.

8.

Po/Fo mesalne príspevok zatJoZ,ktorí vykonávali akti.Y.aönú éinnost' v prísluSnom

m mesiaci' uo uyst" zodpovedajúcej skutoönostiam podl'a bodu 2' 3' 4 a skutoöne

;fm a preukrízanjm v1/davkom.

vat' Po/Fo poöas doby organizovania dobrovolníckej 'luly.':'1*:'p:fury:,t_1iö;ú."d" 3ő-tJ.'á-*"v"r''a"r odo düa.predloienia vietkÍch d:h:dtÍ:l^1**::;
íp'rpááá, ak úrad PSVR 

"i'ti 
u p'.atoz*ych dokladochne1oyyJosti' ?P!:^'i^"p:9:TT:1:

;"íffi;Lt' ;;;;t__;l"b" '.p"auno't1 predloZen;ich .dokiadov' ]:n:9-r-,^"r-]:i::,:i'il'io"tr'l"'*;;;il;Jr" p."álr'aa*;,,i""j ve1' neplynie, a.to.aZ do'skonöenia,ko:rtrolY

6.
'p.a''".ti 

a p.ulrorti pr"dtoz"n1i"h aoklaáov, alebo do odstránenia zisten1y'ch nezrovnalostí'

Vyplatit'poslednúsplátkuzcelkovéhodohodnutéhopríspevkupokompletnompredioZenía
.tio'ot tou*i dohodnutjch dokladov a po predloZeni Správy o kvantiJikovanom prínose

áig,rirororro aktivaönői éinnosti oproti siavi pred jej zaöatím podta Zámeru organizovania

ahivaönej öinnosÍi a v súlade s bodom 6'

Vrátit'Po/Fo origirraly dokladov predloZenlch podfa Öl' IV' bod 10 tejto dohody do

30 kalendámych dn'í odó dra ich predÍoZenia ak sa nedohodnú inak'

Doruöit'obci materiály zabezpeÖujúce publicitu spolufinancovania poskytnut)ích príspevkov

z prostriedkov ESF.

ÖHnot Iv

Práva a povinnosti PO/FO

Po/Fo sa zavázuje:

!. Zabezpeéit aktivaönú öinnost' formou dobrovolníckej sluZby v súlade s cierom, ktorlm je

áskanie prakticlcfch 
'tt'.""o'ti 

Úáz pÍe trh place tak,. aby poöas vytonávania dobrovol'níckej

sluzby UoZ posi1toval pomoc v niektorej z niZ5ie uveden!'ch oblastí:

a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, oböqnoy so zdravotnjm postihnutím,.imigrantov'
' 'osoby 

po návrate z v.i1onu trestu odíátia slobody, drogovo a inak ávislé osoby,

ne"aápatrerré a"ti u J'lutn" ásoby odkazané.aa siarostlivost' in;fch osöb' .rodinu 
alebo pri

po.tvtou*i.,ereinoprospesn1ichsluziebadalSíchsluZiebvoblastisociálnychvecí,

"d.uuotni"wu, 
,ida*Áiu,kuttury, Sportu, pri worbe' ochrane, udrZiavaní alebo

"r.|sorrur'i 
ziíot"er'o p.á.ú"áiu, pii si-o'tiiuorti.o ochranu a zachovanie kultumeho

dediöstva, pri 
".r."toe'nouani 

r.uiiúmych alebo zhierkovfch charitatívnych akcií pre osoby

poclfa tohtó .rst-orrerriá, pri ochrane spotrebitel]a a v oblasti styku s verejnost'ou,

b) pri príroclnlch katastrofách, ekologick;fch katastrofach, humanitámej pomoci a v civilnej

ochrane.

2. Zabezpeéif po dobu od 1.5.2011 do 30.9.2011 lykonávanie dobrovolníckej sluZby pre 3 UoZ

v ltnrkture:

Druh lrykonávanej dobrovol'níckej
sluzby v oblasti podl'a bodu I

34600 I 1.5.2011-30.9.2011



dodriiavanie denného rozvrhu zaöialku a konca vykonávania dobrovolhíckej sluZby

4. Koordinovat' dobrovol'nícku sluZbu UoZ prostredníctvom ..'0.' vlastnjch zamestnancov a ..0'...

zamestnancov prijat.ich na tento úöel do pracovného pomeru z radov UoZ (dalej len
organizátor), ktorí budú organizova( dobrovol'nícku sluZbu UoZ v rozsahu ...0.'.'..'... hodín
tlidenne na jedného zamestnanca. Al< nastane skutolnost', ktorá má za následok ukonóenie
pracovného pomeru organizátora' je Po/Fo povinná v spolupráci s úradom PSVaR do 15

kalendámych dni od skonöenia pracovného pomeru uröit' iného zamestnanca, ktor1i bude
dobrovol'nícku sluZbu UoZ organizovat. Ak PolFo newöí /nezamestná orguizátora, je za
organizovanie dobrovol'níckej sluZby zodpovednj' Statutrírny zástupca Po/Fo.

V prípade prijatia do zamestnania organizátora(ov) z radov UoZ, doruöit' uradu PSVR
hodnovemú(é) kópiu(e) pracovnej (jch) zmluvy(zmlúv) najneskör do 15 kalendámych dní od
uzawetia pracovného pomeru.

V prípade poverenia vlastného zamestnanca(ov) organizovaním dobrovoi'níckej sluZby UoZ,
zaslat'uradu PSVR za tohto(tychto) zamestnÍtnca(ov) hodnovemé kópie pracovn;fch zmlúv a
dohöd o zmene pracovn1ich podmienok k pracovnej zmluve, najneskór do 15 kalendrímych dní
odo düa zaöatia organizovania dobrovolníckej sluZby UoZ.

Viest' dennú evidenciu dochádzky UoZ, }Íorí sa zúöastíujú na dobrovol'níckej sluZbe
a organizátorov aktivaönej öinnosti, s ich vlastnoruön;ím podpisom' ktor.im powrdzujú úöast' na
vykonávaní ak1ivaönej öinnosti, resp. najej organizovaní. Po/Fo uvedenú evidenciu uschováva
a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu PSVR na základe vyzvania a v zmysle podmienok
stanoven;ich v tejto dohode.

Predkladat' na základe derrrrej evidencie dochádzky UoZ a organizátora(ov) v dvoch
vyhotoveniach úradu PSVR mesaöne' najneskör do 5 pracovnfch dní po uplynutí prísluéného

mesiaca, Evidenéry| list dochádztE UoZ vykonávajúcich dobrovotnícku öinnosf a organizátorov
dobrovolníckej öinnosti (pÁlohy é.2aa a 2bak tejto dohode).

Dohodnut! rozvrh vykonávania dobrovol'níckej öinnosti podfa predloZeného denného rozwhu
zaöiatku a konca vykonávania aktivaönej öinnosti UoZ je pre PolFo závilzn!, s vjnimkou ak
povirrrrost' UoZ odpracovat' dohodnutj polet hodín pripadne na deü pracovného pokoja.

V prípade' ak na základe predloZeného denného rozvrhu má Po/Fo záujem v odövodnenjch
prípaáoch organizovat' do6rovo1'nícku sluZbu inak, napr. poöas dní pracovného pokoja alebo

voÍn4 resp' vo 
'veöemj'ch 

hodinách alebo noönych hodinách, túto skutoönost' Po/Fo oznámi
uradu PSVR. Úrad PSVR o uvedenej skutoönosti upovedomí UoZ. UoZ m6Ze vykonávat'

aktivaönú öinnost' aj vo veöem;ich a noönfch hodinách, resp. v díoch pracovného pokoja
a vol'na s !im' Ze v takfchto prípadoch úrad PSVR poZaduje súhlas UoZ a uvedená skutoónost'

sa zapracuje do dohody s UoZ.

5.

6.

7.

9.



.r'

edkladat' úradu PSVR, najneskör do posledného dria kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
onöení kalendámeho nesiaca v ktorom jej vjdavky vznikli v 2 vyhotoveniach Ziadosf
ihradu platby (Príloha ö' 3a k tejto dohode) a súöasne s t1y'm

podporné dokumenty - i originál a 2 kőpie dokladov o pouZit1ich finanön}ch prostriedkoch
(fakntry a doklady o zaplatení urazového poistenia, niíkupe osobn1ich ochrann;fch
pracovnjch proshiedkov, pracovného nríradia a dalSích súvisiacictr oprávnenlch
vfdavkoclr), 1originál a2 kopie vlpisu bankového úötu príjemcu alebo 1originál a 2 kópie
potvrdenia banky o uskutoönení prísluSnej platby, v prípade platby v hotovosti v,.idavkoqi
a príjmov! pokladniön;Í doklad a doklad z registraönej pokladne,

b) 2 vyhotovenia Evidenérr!, list dochódzlE a odpracovartych hodín UoZ vyktlnávajticich
aloivaónú óinnosf a organizátorov aktivaónej éinnosti (Priloha ó.2aa/2ba tejto dohody),
potwden1i podpisom Statutarneho zástupcu,

c) uj,kaz k vj,poétu príspevku na aktívaénú őinnost' za mesiac Qríloha é' 4a k tejto dohode),
d) v1iplatnú pásku alebo in;i doklad' na zákJade ktorého je moZná identiÍikácia vyplatenej

mzdy, kópie zamestnávatel'om potvrden;y'ch mesaön;ich vlkazov do sociálnej poistbvne
a mesaÖnych vlkazov do zdravotnej poist'ovne za zamesÍnáyaÍel'a, 1 originríl a2 kópie
vj'pisu z bankového úötu príjemcu alebo 1 otiginál a2 kópie potvrdenia banky
o uskutoönení prísluönej platby.

1l. oznrímit' uradu PSVR nedodrZanie rozsahu hodín, neúöast', alebo predöasné ukonöenie
dobrovolrríckej s|uiby UoZ bezodkladne, najneskör do 3 pracovn1/ch dní od vzrriku jednej
z uveden1fch skutoöností (príloha ö. 5a k tejto dohode). oznámif uradu PSVR najneskör do 15
kalendámych dni kúdu zmenu alebo ukonóenie pracovného pomeru organizátora (príloha ó' óa
k tejto dohode).

12. V prípade predöasného ukonöenia vykonávania dobrovolhíckej sluZby UoZ sa takéto uvol'nené
miesto na dobrovolnícku sluZbu nepreobsadzuje inym UoZ. Y prípade doÓasnej
práceneschopnosti UoZ zaladeného na dobrovol'nícku sluZbu nemöZe Po/Fo prijat' na
lr5rkonávanie aktivaönej öinnosti iného UoZ' UoZ po ukonöení doöasnej pracovnej neschopností
móZe vo lykonávaní dobrovol'níckej sluZby pokraöovat' v zrrrysle platnej dohody s úIadom
PSVR, priöom doba lykonávania dobrovol'níckej sluZby sa mu o dobu doöasnej PN
nepredlZuje. Vykonávanie aktivaönej öinnosti UoZ formou dobrovol'níckej sluZby sa konöí
uplynutím dohodnutej doby, ak doöasná pracovná neschopnost' tohto UoZ trvá dlhsie ako je
dohodnutá doba vykonávania aktivaönej öinnosti. Ako ospraved1nenú neúöast' IJoZ na
vykonávaní dobrovo1'níckej sluZby urad PSVR akceptuje práceneschopnost' alebo oSetrovanie
ölena rodiny na ziíkiade písomného potvrdenia oSetrujúceho lekára a odóvodnenú a neodkladnú
náv3tevu lekara, písomne potvrdenú oSetrujúcim lekarom.

13. Pouöit' UoZ zaradenlch do aktivaönej öinnosti o povirrrrosti dodrZiavat' predpisy na zaistenie
bezpeönosti a ochrany zdravia pri r.ykonávaní dobrovolhíckej sluZby spo1u s podpísanfm
prehlásením UoZ o pouóení. Zabezpeöit urazové poistenie UoZ znadenlch na aktivaönú
éinnost' formou dobrovoliníckej sluZby a predloZit' kópiu zmluly o úrazovom poistení uradu
PSVR.

14. Pouiit' Íinanön;i príspevok posk}.tovan:Í uradom PSVR podla Ö1. III bod l tejto dohody, len
v rozsahu a Süukture, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním aktivaónej öinnosti
UoZ formou dobrovolníckej sluZby. Príspevok je moZné pouZit' na úhradu oprávnenlch
nákladov v zmysle $ 52a ods. 4 zákona o sluZbách zamestnanosti' V súlade s pravidlami pre
oprávnenost' vldavkov spolufinancovanjch z ESF si je Po/Fo vedomá osobitne tichto
skutoöností, tfkajúcich sa oprávnenosti qfdavkov: Vjdavky je moZné povaZovat' za oprávnené
ak
- vznikli v oprávnenom období' teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie

aktivaönej öirrrrosti' priöom za prv'.i deí realizácie sa povaZuje dátum úöinnosti tejto dohody,
- sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám, beZnfm (obvyklfm) na trhu v Öase ich vzniku,



navzájoÍD sa neprektívaj ú,
sú podloZené úötovnlmi dokladmi v zmysle zákona 43112002 Z'z. o úötovníctve v znení
neskorSích predpisov, ktoré sú riadne evidované v úötovníctve obce v súlade s plaÜrlmi
vSeobecne závázttymi právnymi predpismi,
spliajú podmienky hospodámosti (minimaliácia qidavkov pre reSpektovaní ciel'ov
zrímeru), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a vystupom) a úöelnosti
(neryhnutnost' pre realizáciu aktivaönej öinnosti a priama viizba na üu).
boli vynaloZené v súlade s platnfmi právnymi pÍedpismi SR a ES.

15. Príspevok nie je mo_Zné poúit' na investície, kapitáové v}davky a technické zhodnotenie
majetku ziadate|a. Ziadatel predkladá kalkuláciu v1y'davkov, kiorá je súóast'ou zímeru
organizovanía aktivaönej óirrrrosti. Kalkuláciu lydavkov je potrebné vypracovat' v súlade
s tfmto bodom a bodom 14, ako i v sú1ade so ásadou preúazatel'nosti' hospodámosti
a efektívnosti vynakladania prostÍiedkov z verejn1ich zdrojov! Za oprávnené qfdavky nie je
moZné povaZovaf:

a) úroky z dlhov,
b) vratná daí z pridanej hodnoty,
c) vfdavky bez priameho vzfahu k projektu,
d) v,-Ídavky' ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podra zíkona o

slúbách zamestnanosti,
e) qidavky' ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
f) v1ídavky, ktoré nie sú v úötovníctve jednoznaöne oznaÖené ako vjdavky súvisiace s

realizovanfm proj ektom v súlade s vnútornjm predpisom úötovnej jednotky k vedeniu
úötovníctva,

g) vldavky na subdodávky, ktoré zlySujú náklady na realizáciu aktivaénej Öinností bez
pridanía 1rodnoty,

h) vfdavky' na ktoré uZ boli posk}tnuté finanöné prostriedky z verejnjch zdrojov'
16. oznaöit' priestory Po,tro (plagátrni, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní

z prostriedkov ESF, ktoré Fo/Po doruöí urad PSVR. oznaöenie ponechat' po dobu Wania
alctivaönej öinnosti.

17. Uchovávat' túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov, ako i v5etky doklady t1y'kajúce sa
poskytnutého príspevku, najmenej 10 rokov od poslednej platby.

18' Umoárit' poyeren;ím zamestnancom Ministerstva práce' sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky' Ushedia práce, sociálnych vecí a rodiny, uradu práce, sociálnych vecí a rodiny
a d'al5ím kontroln1im orgánom nahliadnut' do svojich úötovn;ích vykazov, bankovjch qÍpisov
a d'alSích dokladov a umoZnif aikon kontroly a auditu priebeZne poöas trvania záv?izkoy
vypljvajúcich z tejto dohody, ato aj do piatich rokov po ukonöení ich trvania. V prípade
neumoZnenia r1fkonu kontroly a auditu vzniká povinnosf vrátif poskytnuté finanöné prostriedky
v plnej vjSke.

Ölánok v
Ukonóenie dohody

1. Riadne ukonöenie tejto dohody nastane splnením ávázkov úöastníkov dohody a súöasne
upl1'rrutím doby, na ktoru bola dohoda uzatvorená.

2. Dohodu moZno ukonöit'na základe písomnej dohody úöastníkov dohody, priöom oprávnene
poskybluté a öerpané plnetia za orgalizovanie aktivaönej öirrrrosti UoZ poskytrruté Po/Fo do
döa úöinnosti ukonöenia dohody zostávajú t]ímto nedotknuté.

3. V prípade váZneho poruSenia podmienok tejto dohody möáe kaZdj z úöastnfl<ov odstupit' od
dohody. Právne úöin}y odstúpenia od dohody z dövodu viíZneho poruienia jej podmienok
nastávajú driom doruöenia písomného oznámenia oprár.'rienej strany o odstupení od dohody
druhému úöastníkovi.

4. ZaváÍne poruSenie podmienok tejto dohody zo strany Po/Fo sa povaZuj e najmá:



5.

6.

porusenie Öl. Iv bodov 1,2,3,7 tejto dohody,
vykonávanie aktivaönej öinnosti v rozpore so Zámerom organizovania aktivaönej öinnosti,
ak sa UoZ nezúöastíuje(ú) aktivaönej öinnosti formou dobrovol níckej sluiby, prióom je (sú)
vedení v evidencii dochádzky,

d) ak Po/Fo pouLiva veci a prostriedky oprávnené zakúpené v riímci realizácie aktivalnej
Öinnosti na iné úöely.

e) ak sa nevykonala práca podl'a dohody,
f) poruSenie in1y'ch povinností ako povinností ustanovenlch v písm. a) aá e) ak nie je moZne

dohodnút' ich plrrenie v dodatoönej lehote,
g) opakované poruSenie in;fch povinností ako povinností ustanoven1fch v písm' a) aZ e),
h) poruéenie rozpoótovej disciplíny.

Za váZne poruienie tejto dohody zo strany uradu sa povazuje najmá poru5enie ustanovení Ö1. III
bodov 1 aZ 5 tejto dohody.

Ak döjde k odstúpeniu od tejto dohody podl'a bodu 3, je Po/Fo povinná wátit'uradu PSVR
finanöné prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene posk1'tnuté do 30 kalendrímych dní od
odstúpenia na úöet ö.ú.: 700012852418180' Po,tro sa zavint\e wátit aj príspevok, alebo jeho
öasf v prípade platby poskytnutej onrylom.

odstúpenie od dohody sa net;Íka nríroku na nríhradu 5kody vzniknutej poruSením dohody'

Ölánok VI.
VBeobecné a závereéné ustanovenia

Zmeny a doplnenia tejto dohody moZrro vykonat' písomn1im dodatkom k dohode, podpísanÍm
oboma úöastníkmi dohody, la základe písomného návrhu jednej zo zmluvnjch striín.

Právne vzt'ahy v1i's1ovne neupravené touto dohodou sa riadia prísluSnjmi prá.rnrymi predpismi
plabjmi v SR' ako aj platnfmi práwymi predpismi Európskych spoloöenstiev, ktoré majú
vdahk záv?izkom úöastníkov tejto dohody'

V rrímci zaradenia na aktivaönú öinnost' formou dobrovol'níckej sluZby IJoZ nevstupuj e do
pracovnoprávneho vzt'abu. Z toho dövodu sa na jeho zaradenie na v1l'kon v rrímci aktivaönej
éinnosti nevzt ahujú ustanovenia Zékotníka práce, öo v5ak neznamená, Ze podmienky
vykonávania dobrovol'níckej sluZby pre UoZ budú v.irazne odliSné od obvyklÍch podmienok
pre v-ikon pracovnej öirrrrosti.

V prípade nedodrZania závázku podl'a Ö1. IV bod 13, Po,lFo znáSa následky prípadnlch
poistnjch udalostí.

Úrad PSVR nelyplatí príspevok, ak Po,tro nepredloZí doklady v lehote uröenej v Öi. Iv ma g

a doklady v lehote uröenej v Öl. ry bod 10, ak sa úöastníci dohody nedohodnú inak.

Po/To je povinná, v prípade neoprávneného pouzitia alebo zadrZania poskynutého príspevku
zaplatit ' v sulade so ziíkonom é. 523/2004 z. z. o Íozpoétovjch pravidlách verejnej správy
a o zÍnene a doplnení niektor.ich zákonov, penále vo vfske 0'1 %o zo sumy, v ktorej doslo k
poruSeniu finanÖnej disciplíny, za kaid!, aj zaé,aty, deí poruSenia finanönej disciplíny, do doby
wátenia Íinanönfch prostriedkov, najviac do v1fSky tejto sumy.

Po/T je povirrná na vyZiadanie uradu PSVR preukázat' dodrZiavanie podmienok tejto dohody,
umoZöovat'vlkon fyzickej kontroly a poskytovaf tejto kontrole súóirrrrost', ato pliebefue po
celú dobu platnosti tejto dohody aZ do doby piatich rokov odo dria vyplatenia poslednej platby.

Po,tro súhlasí so zverejnením údajov vypl5ivajúcich z dohody v rozsahu: nazov, sídlo, nrízov
projektu, vj'Ska nenávratného flnanöného príspevku.

Táto dohoda nadobúda platrrost' diom jej podpísania oboma úöastníkmi a úöinnost' düom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia'

7.

l.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,



újomna komunikácia úöastníkov dohody súvisiaca s touto dohodou si pre svoju záviÁzlost,
***.o::::'.l",an._'''1T:i 5"::, :i úöastníci.povinní uvádzaf li'í"-,"ji",á;;a]. p".
lájomnú písomnú komunikáciu budú úöastníci dohody pouzivaü"#;#;ö'ii'"a"n,:
tejto dohode.

predpismi. SR.a.ES, nespösobí to neplatnost' ceiei aóhoay. ue"*i"i'rá"í";#;í'ild;'di;
aytizulú bezodkla9ne vzájomn;im rokóvaním narrráait' nepíatrré "*";;9|i"'"ö;'fu,oyr1ustanovením tak, aby zostd zacbovan! úöel a obsah sledovanj touto d;h;d;;-

12. Úia"tníci dohody 
_vyhlasujú,. Ze obsah dohody je prejav.oP ich slobodnej völe, neuzavreli jrrv'tiesni ani za zv1á5l' neliihodn:i ch podmienok, pree itaíi si ju a na 

'nat ,,itiu.u s j"J ousarrom ir'v]astnoruöne podpísa'i. Dgl"!ij: vyhotovená v 4 (Styroch) rovnopis.6fi, z trroryctr urad PSVR.obdrZí 3 (tri) rovnopisy a Fo/Po 1 (iden) romopis. "

V Noqich Zrímkoch dÁa 7.4.201 1 V Nov;ich 7.4.2011

. riaditelka
Uradu práce,-sociálnych vecí a rodiny

Nové Zárnfty
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