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DOHODA
č.|9l|6l50J11
o posLTtnutípríspevkuna podporu rozvoja mi€ s tnej a regionálnejzamestn8nostipodl'a
$ 50j zákona č.5/2001Z.z. o s|tlžbáchzamcstnanostia o zmeíe a doplneníniektoqých
predpisov
zákonov v zneníneskorších
(ďalej len ,,dohodď.)
podl'austanovenia$ 50j zákonač' 5/2004z, z. o sl1lŽbách
zarnestnanosti
uzatvoÍená
a
predpisov
o zmenea doplneníniektoďch zákonovv zned lreskorších
(d'alejlen ',zrikono službáchzamestnanosti..)
dohody:
medziúčastníkmi
Úradogr práce sociálnychvecía rodiny Nitra
sidlo: stefánikovatr. 88,949 0l Nitra
ZastúDenÝm
riaditel'om:PhDr. BronislavaPekárová
|Čo 30 j94 536
DIČ|202|7,|7180
pokladnica
IBAN: SK07 81800000007000530986
Bankovéspojenie:Štátna
(d'alejlen ,'úrad..)

zamestnávatel'om
Nl2ov: obec ČervenÝHrádok
,,. ,, i .^^ ^-, ^^ ^
Sidlo|CervenýHrádokl9].95l 82 CervenýHrádok
v- zastúpeništatutlámymzástupcom: MgI. Miroslav KŤáI'
ICO:00656127 DIC:2021059007
sK NACE Rev2 &óďtexl) prevažujúca
činnost': 84l1o/všeobecná
verejnáspráva
(kóďtext)
podporovaná
Všeobecná
verejná
činnost.|
84ll0
správa
$KNACERev2
'Bankovésooienie:Prima bankaslovensko.a.s' IBAN: sK7l 560000000022 42998001
1d.alejIen..)amesmávate|*)
(spolu ..účastníci
dohody..).

čtánokI.
Predmetdohody
l. Predmetomdohody je úpravapráv a povinnostíúčastrríkov
dohody pri posk}tnutí
príspevkuna podporurozvoja miestneja regionálnejzanestnanostipodťa$ 50j zákona
(ďalej len '.prispevok.),ktorý sa poskýuje zo zdrojov štátneho
o službáchzamestnanosti
|

p|atbyzo í.aíy ú.aduPsvn. Ak uvedený|sAN nieje toto'ný 5 |BANúčt!'z tto|ého/ých
|BANúčtu,
na ktoď budúpoukazované
budé
prevodyňa úhÍadu
pIatbydo zPa
,amestnávateÍ
uskuto.ňovať
bankové
upIatňovaný.h
op|ávnených
nákadov(úhÉdV
ňzdv zaméstnanca,
áko lvědené v t.jto dohode o posky|nutlpí!p€ ! ku,
sP), uvedje/ú$ aj tento^ietoinýlé BAN' P|atbYt |néhobáňko!éhoúčtu/ov
ň.budú óÓgáióv.í.

rá oóllgnpné'

.

Tentopřojeklsa realizujevd'akapodpoÍe
z EurópskehosociálnehotÓnduvÍámci
progřan]uLudskézdro.je
operačného
Dohodač-l9llól50J/l
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'wojá

rozpočtu
slovenskejrepubliky(ďalej len ..ŠR..)
a Európskehosociálnehofondu(ďalej len
,,ESF")vzmysle:
- opelačného
programu|udskézdroje
.

Narodnéhoprojektu ,,Podpora zamestnávaniaUoZ prostredníctvomlTblaných
aktívnych
opatÍeni
na trhupráce 4..,kódITMS2014+:31203ls945

.

Zikona ě. 5/2004z. z. o sluŽbáchzamestnanosti
a o znene a doplneniniektoďch
ziíkonovv zneníneskorších
predpisov(d'alejlen ,.zíkono službáchzaÍnestnanosti..)'

príspevkuúmdomzamestnávatel'ovi
2' Predmetomdohodyje poskyovanie finančného
na
podporu vytvárania pracovných miest podl'a s 50j zá&ona o sluŽbách
zamestnanosti
v súlades platnýmia účinnými
všeobecne
závázlými právnymipredpismi
Slovenskejrepublikya právnymiaktmi Európskehospoločenstva.
3' PríspevokposkÍnutýna ziikladetejto dohodysa skladá z príspevkuzo ŠRa príspevku
EsF. Vzájomnýpomermedzi prostriedkamispolufinalcovaniazo ŠRa EsF je l5 % : 85
o^'

článokII.
Práva a povinnostizamestnávatel'a
zamestnáYatel,sa zavázuje:
l. Prijať 1 (počet)znevýhodnených
uchádzačovo zamestnaniepodl'a $ 8 ods. l písm'b)
alebo d) zákona o službách zamestnanosti(ďalej len ,,zneÚhodnený uchádzač
vedenéhov evidencii uchádzačovo zamestnanienajmenejtri mesiace
o zamestnanie..)
podl.as 8 ods' 1 písm.c), do pracovného
aleboznevýhodneného
uchádzača
o zamestnaníe
pomeruná určitúdobu, ak pmcovnýpomerje dohodnuýnajmenejv rozsahupolovice
ustanovenéhotýŽdennéhopracovného času v nižšieuvedenej, tabul.ke podl'a
pracovnýchmiestI
charakteristiky
Kód

tsco
-08'

(v€)

(! € ]

í|8
I

4 0000

010220r9

890.ó7

80|ó.0l

2' Predložiťuradu za každého
uchádzačao zamestnanieprijatéhona vyvorenépracovné
miestonajneskórdo l0 kalendrámych
dni od uzalvoreniapracovného
pomeru.
a)
b)
c)

kópiu přacovnejzmluvy uzatvorenej
v zmysleZiíkonĎíka
prácea p|atového
dekrétu.
resp. inéhodokladu ak dohodnutámzda alebo plat nie je súčasťou
pracovnej
znluvy,
potvldenúkópiu prihlášky na zdravotnépoistenie,sociálne
zamestnávatel'om
poistenie.
starobné
dóchodkor
ésporenie.
podl'apotlebyi d'alšiedoklady'ktoréurčíúrad'
2
Tentoprojekt
podpore
sarealizuje
vd.aka
z Európskeho
sociálneho
fonduv rámci
programu
operačného
Ludské
zdroje
'

] ! ] ] ] ] ] r l| ] r / ! . / ] ; j
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vytvolenýchpracovnýchmiestv súladeso znenímčl'll. bod 1)tejto
3. Dodržiavať
štruktúfu
prácupodl'apracovnejzmlury a platiťim za
dohody,pridel'ovat'prijatýmzamestnancom
.vrykonanú
prácu dohodnutumzdu/plaťvo výp|atnom
termíne.
v súlades čl.II. bod 1.
4. v}tvolenépracovné
miestaobsadzovať
uchádzačmi
o zamestnanie
vytvorenýchpracovných
5. Viesť evidenciuobsadzovania'poprípadeaj preobsadzovania
miest'wátanedokladov,ktorétútoevidenciupotvrdzujú.
v zneni
6. Pledkladat'úraduv súlades $ 10, ods. l zákonač' 43112002Z' z. o úětovníctve
neskoršich predpisov najneskór do poslednéhokalendrímehodňa nasledujúceho
kalendrárneho
mesiaca,v L1olombola mzda splatnáv 2 vyhotoveniachžiadosťo úhradu
platby a zároveň 1 originál a l kópiu dokladovpreukazujúcich
vynaložené
nríkladyna
preddavku
poistné
poistenie,
poistného
mzdy a úhradu
na
na sociá|Íre
ú}rradu
na zdravotné
poistenie a príspevku na starobné dóchodkové sporenie za zamestnancov' na
zamestnávanie
ktoých sa poskytujepríspevok.
Za tietodokladysa považujú
najmá:mzdovýlist aleboÚplatná páska,vrátanedokladovo
skutočnomvyplatenímzdol"ýchprostriedkov;
dokladyo platbáchpleddavkupoistného
na
zdravotné,sociálne poisteíie ana starobnédóchodkové sporenie_ mesačné
výkazy
poistenie,mesačný
pleddavkovna poistnéna verejnézdravotné
výkaz preddavkuvrátane
poistnéhoa p spevkov do sociálnej poisťovnea výpisy z účtuzamestnávatel'a,
Iesp.
platby'
potvrdeniebankyo uskutočnení
7. oznámiť písomneúradunajneskórdo 30 kalendámychdni kaŽdúzmenu dohodnuých
podmienokodo dňa kedy skutočnosť
nastala,vfátarreoznií.Ínenia
kaŽdéhoskončenia
pracovného
pomelu zzrmestnancov,
na ktorýchsa mu poskynrjepríspevokv zmysletejto
dohody'
SúčasnepredloŽiť kópiu dokladu o skončeni pracovného pomeru,
zamestnávatel'ompowrdenú kópiu odhlášky zo zdravotnéhopoistenia, sociálneho
poisreniaa srarobného
dóchodkoréhosporenia'
8' v prípadepredčasného
skončeniapracovnéhopomeru zamestnanca,na ktoréhosa
poskytuje
príspevokv zmysletejtodohodyzamestnávatel,
zamestnávatel'ovi
m6že(nieje
povimý) preobsadil'uvofnenéplacovnémiesto v lehote podl'a č|' V. bod 5 novým
zner"ýhodneným
uchádzačom
o zamestnanie
z evidencieuchádzačov
o zamestnanie
uadu
s dodrŽanímpodmienokpodl.ačl. Il' bod l, ak sa s uradomnedohodneinak. Zároveň
predloŽiťza každého
novéhozner"ýhodneného
uchádzača
o zamestnanieprijatého
na toto
pracovné
miestodokladypodl.ačl.II. bod 2.
9. v prípade,ak v}tvorenépracovnémiesto, na ktoré sa posk}tuje zamestnávatefovi
príspevok'je dočasnevol'népo dobu viac ako 30 kalendámychdni nepretrŽite
(např.z
dóvodu materskejalebo rodičovskejdovolenky),zamestnávateť
móŽe na toto pracovné
miesto prijat' nového znevýhodlenéhoUoZ z evidencie UoZ úradu pťi dodržaÍí
podmienokstaÍlovených
dohodou.
10.V p pade, ak zamestnávateLdočasne prideli na výkon práce k užívatel.skému
zamestnávatel'oviv zmysle ustanovenia $ 58 Zákonníka pláce zamestnanca,na ktorého
zamestnávaniesa mu v znysle tejto dohody posk}'tujeprispevok,je povinný bez
prostriedkyposk}'tnuté
lyzvania vrátiť úraduvšetky|rnančné
na zamestnávanietohto
pridelenia.
zamestnancanajneskórdo 30 kalendámychdníodo dňadočasného
Tenroproj€ k t sa realizujevd'akapodporcz Európskehosociálnehofonduv rámci
pro8ramut]udské
operačného
zdroje
\Lt!.!!tjL!tr)
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podmienoktejtodohody,umoŽňovať
11.Na vyžiadanierlradupreukrázat'
dodrŽiavanie
v'ýkon
poskyovať
pri
priebežne
kontroly
a
tejto
kontÍole
súčinnost,'
po
a
to
celú
dobu
fuzickej
platnostitejto dohody až do doby 5 rokov odo dňa poslednejúhradyop!ávnených
výdavkov.
12.UmoŽnit, poverenýmkontťolÍýmorgi{noma orgánom ar'rditunahliadnuťdo svojich
účtovnýchvýkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožnit' vykonanie
počastrýaÍiazáyž\zkoy
kontrolya auditupriebežne
vyplýajúcich z tejtodohody,a to aj
do piatich rokov po ukončeníich trvania' V pripade neumožneniaýkonu kontroly
prostriedkyv plnejwýške.
a auditupovinnosťvrátiťposk)'tnuté
finančné
l3.v}tvoriť povelenýmkontrolnýmorgiinoma orgiínomauditu r'ykonávajúcimkontrolu'
primeranépodmienkyna riadne a včasnévykonanie kontÍolya posk}.tnúť
im pri jej
potrebnú
vše&y
výkone
súčinnosť
a
vyáadanéiďormácie a listiny, týkajúcesa najmá
oprávnenosti
vynďoženýchnákladov.
14- označiťpriestorypracoviska zŽunestnancovl
na ktorých sa mu posk}tujepríspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami)'iďormujúcimi o spolufinarrcovani
z prostliedkov Európskeho sociálneho fondu' Uvedené označenieponechať na
pracoviskupo dobu trvania tejto dohody. Informovaťsa u prijatéhozamestnancaa
podpísanú
úrade,
či má zamestnanec
Kartu účastníka
niásledne
si to overit'napríslušnom
(najneskórv deňnásfupudo pracovného
pomenrzamestnanca)'
15.Uchovávaťlútodohoduvrátanejej príloha dodatkova všetkýchdokladovtýkajúcich
sa
príspevkunajmenejdo troch rokov od ukončeniaoperačného
programu
posk}tnutého
príspevkuzo štátneholozpočtuje
l]udskézdíoje.V prípadefinancovaniaposk}1nutého
príspevku.
potrebné
uchovávat'uvedené
dokumentynajmenejl0 rokov od posk}.tnutia
16'Zamestnávatel,'
ktorémusa posk}'tujú
velejnéprostriedky,zodpovedáza hospodfuenie
s
hospodámost',
efektívnosť
a účiDnost'
nimi a je povinnýpri ich pouŽivanizachovávať
ich
pravidláchverejnej
použitiav zmysles l9 ods.3 zákonač.523/2004Z. z. o rozpočto\.ých
predpisov.
správya o zmenea doplneníniektoďch zikonov v zneníneskorších
l7.Ak zamestnávateL
vykoniívaviacero činnosti(napr. na ziíkladeŽivnostenského
listu)'
pouŽiť
prispevok
ktorézahrňajúa1zakiuanéčinnosti,móŽe
na tu oblasťsvojejčinnosti'
ktorá nepatrímedzi zakázaléčinnosti,zríoveňsa zavázuje,Že ho nepouŽijena iný účel,
resp'na inúčinnosť
akoje uvedenáv tejtodohode.

článokuI.
Práva a povinnostiúradu
Úra<lsa zavázuje:
pracovnémiesto
l. Poskytovaťzamestnávatel,ovi
mesačnep spevok na jedno v}'tvorené
najviacpo dohodnutú
dobu (podl.atabul'kyč'2) vo výške80 % z celkovej ceny práce
prijatého
zamestnanca
do pracovnéhopomerupodl,ačl.II. bod 1, najviac vo výške60
V, z celkovej ceny práce vypočítanej
z priememejmzdy zamestnancav hospodiirstve
za
prvý
slovenskej Íepubliky
až tretj štvrt'Iokkalendámehoroka, ktorý predchádza
kalendárnemuroku, v ktolom sa príspevokposkytuje v celkovej úhmnejsume na
všetkypodporované
PM' najviac64|2,77€ .

Tentopřojektsa realjzujevďaka podporez EuÍópskeho
sociálnehofonduv rámci
přogamu Ljudské
operačnébo
zdroje
-
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Tabul.kač.2:
Doba
Pl!t

kód

rsco

výška

ccP

-08'
íl 2

Št|]

4l10000

9

(v€)

(\ € )

(v€)

I

Max.

80%

Máx. celkovýprísp€ v ok
(v € )

í| 3tí.5, !.sp.í|. ó

ý|'
7t2,53

894,6',1

717,51

6412,11

spo|UmcÍ'prís!.vokn. c.|kovú

6412,17

iv€]

Výškapríspevkusa po celúdobutrvaniazávžizkunebudemenit'(nevalorizujesa).

z. Poskyovať zamestnávatel'ovipríspevokpodfa čl' III. bod

1 na jeho účetmesačne,
najneskórdo 30 kalendámychdní odo dňa predloženiakompletnýchdokladov podl'a
Il' bod 6 t€ Í o dohody' V prípade,ak úrad zistí v predloženýchdokladoch
čláLrtku
neaolnalosti' alebo má opodstatnenépochybnosti o pravosti alebo splávnosti
predloŽených
príspevkupodl'apredchádzajúcej
dokladov.lehotana vyplateniefinančného
vetyneplynie'a to aŽ do skončenia
kontrolypravostia správnostipredložených
dokladov,
pripade,
alebodo odstriínenia
V
zistenýchnezrovnalostí'
ak zamestnávatel.
nepreukiiže
za
lynaložené
sledovanýmesiacskutočne
nákladyv lehotestanovenej
v čl.II. bod 6 dohody,
uradprispevokpodl,ačl'lII. bod l tejtodohodyza totoobdobieneposkyne.

jeden originál dokladovpredložených
3 . vrátiť zaÍnestnávate|'ovi
podl'a článkuII. bod 6
dohodydo 60 kalendámychdni odo dňa ich predloŽenia.
Za deň pledložeÍia
dokladovsa
v tomtoprípadepovaŽujedeň,kedy sa predloŽenáŽiadosťo platbusta-lakompletnou,
resp'
deňodstáneniazistenýchnezrovnalostí
v pred|oŽených
dokladoch.
4 . Doručiť zamestnávateLovimateliály zabezpeěujúcepublicifu spolufinalcovania
poskytnutých
príspevkovz prost edkovEurópskehosociálnehofondu.
5 . Úrad je povinný pri pouŽívaniverejných prostriedkovzachovávaťhospodárnosť'
efektívnosť
a účinnost'ichpouŽitia v zmysle $ 19 ods. ó zákona č.523/2004Z. z.
o rozpočtoÚch pravidlách verejnejsprávy a o zmene a doplneníniektoďch Zíkonov
predpisov.
v zneníneskorších

článokIv.
Oprávnené
náklady
L Za oprávnenévýdavky sa považujúlen tie náklady, ktorévznikli zamestnávate|ovi
v súvislostis touto dohodou najskÓr vdeň účinnostitejto dohody, boli skutočne
\Tnaložené
zamestnávatel'om
a súriadneodóvodnené
a preukázané.

2. oprávnenýmniíkladomna účelytejto dohody súnáklady na časťcelkovej ceny práce

pomeruna podporované
zamestnancďovprijatého^ých
pracovnémiesto/a
do pracovného
z evidencie uchádzačovo zanestnanie v zmysle podmienok tejto dohody' V prípade
podpore
Tentoprojeksarealizuje
vd,aka
z Európskeho
sociá)neho
fonduv rámci
pro8ramu
operačného
Ludské
zdroje
t \ 1 t | ] 1 | | ! ! l l l L ) l ! 1 ! ^\ l
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programul]udskézdroje oprávnenými
financovaniapríspevkuzo zdrojov operačného
nákladmi sú len tie náklady, ktorézamestnávatelvynaložilna v}tvoreniepracovného
miesta pre zamestnancďovz oprávnenejciel'ovej skupiny, ktorý/ípred vstupom do
projektupodpísal/iKartu účastnjka'

3 . oprávnenénákladymusia byt'doložené
účtovnými
dokladmi,ktolémusiab1t'rozpísané
podl.ajednotlivýchpoložiek'Musia b1ťidentifikovatel'né.

4 . DohodnutáÚška príspevkusa po celúdobu trvaniazávŽizkunebudemeniť(nevalorizuje

sa),

Článokv.
osobitnépodmienky
L Zamestnávatel',
ktorémusa poskytujúverejnéprostriedky,zodpovedáza hospodiárenie

s nimi aje povinnýpri ich používaní
zachovávať
hospodámosť,
efektívnosť
a účinnosť
ich
použitiav zmysles 19 ods' 3 zákonač.523/2004Z. z. o rozpočtových
pravidláchverejnej
predpisov.
správya o zmenea doplneniniekto..ichzákonovv zneníneskoršich

2 . Zamestnávatel'
beriena vedonrie,žeprispevokje prostriedkomvyplatenýmzo sR a ESF.

Na účelpouŽitiatýchtoplostriedkov,kontroluich použitiaa ich vymáhaniesa vzt'ahuje
reŽim upravenýv osobitnýchpledpisoch'najmá $ 68 zákona o službáchzamestnanosti,
č. 357|20|5Z' z, o Flnančnej
zákon
kontro|ea audite v platnom znení,zákon č.
52312004Z' z. o rozpočtovýchpravidlách verejnej spÍávy a o zmene a dop|není
predpisov,zákon č.394/2012Z. z. o obmedzení
niektorýchziíkonovv zneni neskorších
platiebv hotovosti.Zamestnávateť
súčasne
beriena vedomie,žepodpisomtejtodohodysa
stávasúčasťou
systému
finančného
riadeniaštruknrrálnych
fondov.

3 . Uzatvorenímtejto dobody nevzniká právnickej osobe ÍliŤokna uhradenienákladu
žev rámci plneniapodmienokdohodynepreukríže
okremoplávnenostinákladu
v prípade,
jeho
hospodáÍnost,
a
aj
nevyhnutÍosť,
efektivnosť.

4 . Dňom vzniku pracovného
miestau zamestnávatefa
na účelytejtodohodyje deň vzniku
pracovného
pomeru,t. j. deň'ktoý bol dohodnutýv pracovnejzmluveako deňnástupudo
práce s uchádzačom
o zamestnaniena uvedenomplacovnommieste,na ziíkladepísomne
pracovnejnnluÝ1.
uzatvorenej
5 . V pÍípade
preobsadenia
q't\'oreného
placovného
miestamóŽetotopracovné
miestozostať
neobsadené
najviac po dobu 30 kalendárnychdní od jeho uvol'nenia,ak sa s úradom
nedohodneinak,
ó.

Závažnéporušeniepodmienok tejto dohody je považované
za poÍušeniefinančnej
disciplínypod|'azikona č' 523/2004z. z. o tozpočtových
pravidlách verejnejsprávy
a o zmenea doplneniniektorJ'chzákonovv zneníneskorších
predpisov'

Clánok VI.
Skončenie
dohody
1. Tútodohoduje moŽnéskončit.na základevzájomnejpísonrnejdohodyúčastníkov
tejto
dohody.

podpore
Tentoproj€ k tsarealizuje
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plneniapod|.atejto
Učastnicidohodysa dojednávajú,
žeoprávneneposk}'tnuté
a čerpané
posk1tnuté
dohody
zarnestnávatefovi
do dňa nadobudnutiaúčinnostiskončeniatejto
dohodyzostávajú
nedotknuté'
tejtodohodyje oprávnenýpísomnedohodulrypovedať'
Výpovednádoba
3 . Každýúčastník
je jednomesačná
plynút'od prvéhodňa kalendárnehomesiacanasledujúceho
po
a začína
doručenívýpovede' Vypovedanímdohody zo straÍy zaÍlestnávatel'a,vzniká mu
povinnost'vlátit' na účet
prostriedkydo 30 dni odo dňa
úraduvšetkyposk}tnuté
finančné
podaniavýpovedena poštovú
prepra\'ualeboosobného
podaniana úrade.

4 . KaŽdý z účastníkov
dohodyje oprávnenýodstúpit'od dohody pri závažnonrporušení
podmienok tejto dohody' Pre platnosťodsfupeniasa rryžadujepisomnéoznátnenie
o odstúpení
doručené
druhémuúčastDíkovi
tejto dohody' odstúpenieje účinné
dňom
doručeniaoaliÍnenia o odstúpení
druhémuúčastníkovi
tejto dohody. odstúpenimod
dohody sa táto rušíod začiatkua zamestnávatefje povinný vrátit'úťaduposkytnuté
prostřiedkydo 30 dníod nadobudnutia
Íinančné
účinnosti
na účet
odstúpenia
úradu.
5 . za záýažĎéporušeniepodmienok tejto dohody sa považujeporušenieniektorej z
,7,
povinnostíustanovených
v čIánkuv čl.lI' v bodoclr1' 2' 3. 4'
10, 16 a l7 a v čl. I'
v bode2.
odstúpenie
škodyvzniknutejjej porušením'
od dohodysa nedotýkanárokuua nri}uadu

ČlánokvII.
Všeobecné
a záverečné
ustanovenia
1 . Zmeny v tej1o dohode moŽno vykonat. len písomnýmdodatkom k tejto dohode
podpísaným
obomaúčastnikmi
dohody,na základepísomného
návrhujednejzo stúntejto
dohody.

2. V každompísomnomstykuuvádzat'čislotejtodohody.
3 . Právnevzťahyvýslovle neupravené
toutodohodousa riadiaustanoveniamiobčianskeho
zákonníka (zákon č. 40/]'964 občiansky zákonník v zneni neskoršichpredpisov)
a ostatnýmivšeobecnezáv?iznýmiprávnymi predpismiplatnýmiv Slovenskejrepublike
ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev,
ktoré majú vďah
k záv:izkomúčastníkov
dohody'

4 . Táto dohoda nadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoboma zmluvnými stranamia
po dnijej zverejnenia'
účin-nost.
dňomnasledujúcim

povinnosť
5 . vo všetkýchustanoveniachtejto dohody,z koých vyplýva jej účastníkom
pisomneozniájnit..
predloŽiť'vrátit,čiinak zabezpečiť
dolučit..posk)tnúť'
oboznámenie
druhejzmluvnejstranyso skutočnosťami
aplneniamipodl.atejto dohody,ak toto nie je
upravené
inak, sa za splneniepovinnostiv dohodnutejlehotepovďžujeaj poslednýdeň
lehoty' v ktorom bola ásielka podaná na poštovú
prepťalu'bola osobnedoručenádo
podatel'nepríjemcua označenáprezenčnou
pečiatkou,
resp.kedy bola platbapoukázaná
na úhradu'

6 . Ak sa niektoréustanovenietejto dohody stane nep|atnýmv dósledku jeho rozporu s
právnyrnipredpismiSR a ES' nespósobíto neplatnost.celej
dohody'Učastnicisa v takom
prípade zavŽizujúbezodkladne na základe vzájomnej dohody nahradiť neplatné
Tentoprojektsa realizujevďaka Podporez EuÍópskeho
sociá]nehoíonduv nimci
programuLudskézdÍoje
operačného
Dohodač'l9ll6l50J/l
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ustanovenieno!"im platným ustanovenímv dodatku k dohode tak, aby zostal zachovaný
účela obsahsledovanýtouto dohodou.
7. Úěinnosť dohody skoněÍ splnením áviizkov účastníkovdohody, alebo spósobom
uvedenýmv ěl. VI. bode l alebo 3, pokiď nedójde k odstúpeniuod dobody poďa článku
VI. bod 4.
8. zamest&ívateťsúblasíso zverejnenímúdajovlyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov,
sídlo,početvytvorených ptacovnýchmiest,ýška ťrnančného
príspevku.
9. Táto dohodaje vyhotovená v hoch ro\,Ťlopisoch,
z ktoých úradprijme dva rovnopisy a
prijme jeden rovnopis
zamestnávateť
lo. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnenJ túto dohodu podpísať,Že si ju riadne
a dósledne prečítalia súhlasia s jej obsahom, neuzavÍeli ju v tiesni ani za zvlrášť
neýhodných podmienok a na znak súhlasus jej obsahomju vlasmoručnepodpisujú.

zamestnávatel'

v Nitredňa:.........!.9.:.9l'!.!!!...'...

v Nitre dňa:

2I -01-20t9

riaditel' úÍadu

TentopÍojekt5aÍea|iatjevd'akapodpoÍe
z Európskehosociá|nehofonduv nímci
operačného
ludskézdroje
ProgÍamu
\ D! a) !pL! !!'!!!r!.E!!!''!l !]l \Ý,est.qot$
Dohoda č' | 9/l6l50J/l

