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o^po§LTtnutí prí§pevku üa podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnaío§ti p.dl'a
§ 50j zákona ö. 5/2004 Z. z. o sl:ui,bách zamcsto"nosii a o'rmene a doplnení niektorvch

zákonov v zrrení ueskor§ích prcdpisov

(d'alej ten,.dohoda'')

uzatv(lrena podl'a usaruvenia § 50j zákola ó. 512004 Z. z. o sluibách Zanestnanosli a
o,/mene a doplncni fucklodch 7alono\ r znenr ncskorsir.,h prcdnilur

t'd'clej len..zalon o slu,,bách ,,amesLnann.l i-, '

raedzi úóastníkmi dohody:

Uradom práce. sociáln}Ch \eci a rodin} KomírnoSídlo: Námestie M.R,§tefánika 9.945 0l Kcrmárnov menc krorého koná: lng, viria poláiloir
lCO: 30794536I)lÖ: 2021777.180
Llrnlnvé sprrjcnre: sr,llna pokladnic,IB^N: sK7O8j 8000000700053091 9
(d'alei lCo,,úrad.'I

é.168,946 31 Moéa
Ing. Eszter Tóth,
003065,76
2021046698
841l0 / verejná správa
Prima balk4 a.s.
sK25 5600 0000 0009 0340 7004

|"AN úö'", 
". 

l"",' b"dú ,. ,". platby zo strany úradu PSVR Ak Uv.deni IBAN nie Je rotorni s 
'BAN 

úilu, z ktoréholich bud.zamestnáVateí uskuto;noval bankóVé prévódy n. úh.adu upatiiovanvch opláVnenich nák adou 1ot."ay'-,ay."."*n"n.u, p 
"ttyao 

zl 
"s P), Uvedie/ú sa aj Éito^ étó iilé lMN Platbv , iného bánkového úat"lo" 

"t. *"a""a 
" 

t";to a"i";; ; p**}**r, p,',*"k,,
n€5Udú powiováné za oprávnené.

Tenro proj€kl sa realizujeydaka po.lporc Z Európskeha saciátneho lbnclu 1, rá ci
operaüiho prúgranu L:ud\ké _droje

hüo ll|vy.emDlownenl."oy-sI( wwy,.esíeoy.st(
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Ölánok L
Predmet dohody

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti úéastníkov dohody pri poskytnuti
prispevku na podporu rozvoja miesfuej a regionálnej Zarnestnanosti podl'i 5 50j zakona
o slübách zamcstnanosti (dalej ]en ,,pfispcvok.), ktoqi sa posk}tuje Zo zdrojov §tátneho
rozpoótü Slovenskej .cpubliky (dalej len ,,SR'') a Európskeho sociálneho íbnáu (d'alej len
..EsF") v zmysle:

Operaönóho progreirnu ludskó Zdroje Prioritná os| 3 Zamestnanost'
_ N&odného projektu ,,Podpora zamestíávania UoZ prostredníctvonr r,abraB]ich

aktívnych opatrení na trhu práce - 4"
Kód ITMs2014+: 3120315945

- Zlkona é, 512,004 Z. z, o s]uzbách Zamestnanosti a o znenc a doplneni nicktotích
ákonov v znení neskor§ích predpisov (d'alej 1en,,zákon o sluibách zamestnanosti''),

2, Predmctom dohody je poskltovanie finanónélro pfispevlu uradom zanestnávaterovi na
podporu vltvárania pracovnlch miest podl'a § 50j zíkona o sluZbách
zainestnanosti v súlade s platn)'mi a ucirurymi ! seohecLre Za\ :Dn} m i prár nymi predpismi
slovenskej republiky a právn}mi aklmi Eulópskeho spoloöe]lstva,

3. Pdspevok posk}-tnut]i na ziáklade tcjto dohody sa skladá z pdspevku zo §R a príspevku
F,sF. vzájonmi pomel medzi prostriedkami spolufinancovania zo §R a EsF.je 15 % : 8s

Ölánok lI.
Práva a povinnosti zamestnáyat€l'a

Zamestnávatel' §a zavázuje:

i, Prijai 1 zneqi,lrodneného uchádzaóa o Zamestnanie podl'a § 8 ods. 1 písIn, b) atebo d)
zákona o sluZbách Zamcstnanosti (d'alej len ,,znerlilrodnen]i uchádzaö o Zameslnanie.')
vedeného v evidencii uchádzaöov o Zamestnanie najmcnej tri mesiacc alebo
znev]íhodncného uchádzaöa o Zamestnanie podra § 8 ods. 1 pí§m. c), do pracovnóho
pomenr na uröitú dobu, ak placovn]i pomer je dohodnud najmenej v rozsahu polovice
ustanoveného tízdenného pracovného óasu v niz§ie uvedencj tabul'kc podl'a
charakteristiky pracovn;fch miest:

Tenta prcjekl sa realxuje ydaka podporc. Európskeho sociólnehofondu y ranci
operuéné ho pí ogaml Luds k2.drok_ "

hltD: //W. enDlovnenl gay.sk wwlesl eov,sk

Dohoda ö. l9ll4l50J/40
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Kód

I§co
08' j€dnotlivon PM

(v €)

stl8

]
robotn]k 9629999 1.6,2019 9 9 1o1.14 6 3l5,66

2, Predloiil uradu za ka7dého uchádzaóa o zamestnanie prijatého na \,ytvorené pracovné
miesto najneskór do 10 kalendrimych dní od uzatvorenia plácovného pomeru:

a) kópiu pracolrrej znrlu\,T uzatvorcnej v ,.rnysle Zákonníka prácc a platovóho dekétu,
resp, iného dokladu ak dohodnutá nrzda alebo piat nie jc súóastou pracovnej
zmluly,

b) zamestnávate]'om potwdenú kópiu pril á§ky na zdlavotné poislenie, sociálnc
poisienie. sLarobné dóchookove sporenie.

3.

c) podja potrcby i d'al§ie doklady, koré uróí urad.

Dodrziaval' §tlu]ctlru \,},tvoreních placoulich miest v súlade so znením ó1. IL bod ] ) tejto
dohody, pridel'ovaf prüa|ím zamestnalcom prácu potll'a pracovnej zmluv,v a platit' im za
vykonanú prácu dohodnutú rt1zdu /plat/ vo v]iplatnom termíne.

Vl,tvorcné pracovné miesta obsadzovat' uchádzaómi o zamestnanie v súlacie s ól. It. bod 1.

Viest' evidenciu 
,obsadzovania, popdpade aj preobsadzovania v}tvorenich pracovnici1

miest, \,,i,átane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú,

Predkladal' wadu v súlade s § 10, ods. l Z!íkona ó. 43112002 Z- Z. o úótovníctve v 7neDi
nesko*ích predpisov najnesk6r do po§ledného kalendárneho dúa na§ledujúceho
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola nzda splatná v 2 vJhotoveniach iiadost'
oúhradu plalby a ziirovei 1 originál a l kópiu dokladov preukazujúcich vynalo2ené
náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na ztlravotné poistenie,
poistného na sociálne poistcnie a príspevku na stalobnó dóchodkové sporcnie 7a
zamestnancov, na Zamestnávanie ktoiich sa posk)luje pí§p€vok,
Za tieto doklady sa povaiujú najmá: nrzdoqi list alebo viplatná páska, vrátane dokladov o
skutoönom lTplatení mzdov]ich prostriedko\; dokLad) o platba..h preddavku poislnóho i1a
ZdÉvotné, sociá]ne poistenie ana starobné dóchodkové sporenic -..áöné uyk-y
prcddavkov na poistné na verejíé zdralotné poistenie" nresaónli v]irkaz prcdda\,ku vrátane
poistného a prispevkov do Sociálnej poisfovne a vlipisy z úótu Zamestnávatcla, resp.
potvrdenie banky o uskutoönení piatby,

4.

5,

6.

Tenlo projekt sa realizuje úalía podpore z E rópskho socíálneho fond, v ránci
operacného plagramu Ludské zdraje- ''

htlpL^r\+,w.enploynent, goy.sk wwv,. esteoy.sk

Doíroda é. 19/I4/50l40
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7. ozlámit' písomne úradu n.jneskör do 30 kalendárnych dní kaidú zmcnu
dohodnutfch podmienok odo diia kedy skutoónosi nastala. vrátanc oznámenia
kaidého skonéinia pracovného pomeru Zamestnancov, da ktorlch sa mu posk}lujc
prispevok v zmysle tejto dohody. súöasne pred]ozit' kópiLr dokladu o skonóení
pracovného potneru, zamestíávatel'om potvrdenú kópiu odhlá§ky zo zdravotného
poistenia. sociálneho poistenia a sta_robného dóchodkového spolenia.

8. V pdpade predöasného §konöenia pracovného pomeru Zamestnanca, na ktorého sa
Zamestnávatelovi poskltuje príspevok v zrnysle tejto dohody zamestnávatel' m6ie (nieie
povinnlf) preobsadit' uvol'nené pracovné miesto v lehole podl'a ól, V. bod 4 rrovlim
Zne\,líhodnen]im uchádzaóom o zamestnanie z evidencie uchádzaöov o Zamestnanie uradu
s dodr,aním podmienok podl'a öi, Il, bod 1, ak sa s úúdom nedohodnc ina]<. Zárovei
predlozit'Za kaidého rlového znerihodneného uchádzaóa o zamestnanie prjjatého na toto
pracovné miesto doklady podLa ól, II. bod 2.

9. V prípade, ak qlvorené pÉcovné miesto, na ktoré §a posk)tuje Zamestnávale]'ovi
prispevok,.je doóasne voLnó po dobu viac ako 30 kalendámych dni neprctrZite (napr, z
dövodu materskej alebo rodióovskej dovolcnky), zamestnávatel' möze na toto pracovné
miesto prijai novóho zlev]íhodnenóho UoZ z evidcncie UoZ uradu pri dodrianí
podmienok stanovenich dohodoLr.

10, V pripade, ak zamestnávatel' doóasne pride|í na wfkon práce k uiívatel'skému
Zame§tnávatel'ovi v Zmysle ustanovenia § 58 Ziikonníka práce zamestnanca, na ktolého
Zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje prispevok, je povinn]í bez
vyzvania vrátit'úradu v§etky finanöné pro§triedky poskytnutó na zamcstnávanie
tohto zamestnanca najneskör do 30 kalendárnych dní odo dia doöa§ného pridclenia.

1 1. Na vyZiadanie uradu preukázai dodrZiavanie podmienok tejlo dohody, umoáovaf qi,kon
1izickej kontroly a posk}tovaf pri tejto kont.ole súéimost', ato p.iebezne po celú dobu
platnosli tejto dohody aZ do doby 5 rokov odo dia poslednei úirady oprávnen]ich
vídavkov,

l2.Unoáúi poverenlfm kontroln:im orglínom a olgánom audilu nahliadnut' do svojich
úótovn]ich vikazov, bankoqich qipisov a d'al§ích dokladov a umoinit' rykonanie
konboly a audifu priebezne poóas trvania závázkov r,ypl;ívajúcich z |ejto dohody, a to ai
do piatich rokov po ukonóení ich trvania, V pdpade neunoZnenia vikonu konlroly
a auditu povinnosl vráút' posk}tnuté finanóné prostriedky v plnej 1i§ke,

13. vrvorit' poverenim kontrolnfm orgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontrolu,
primerané podmienky na riadne a vóasné vykonanie kontroly aposk}lnút'im pri jej
\,ikone potrebnú súóirrnost' a v§etky vyziadanó informácie a listiny, tikajúce sa najmá
uorirneno.ti \},nalo,reDjch nák]ado\,

14. Oznaóií prjestory pracoviska Zamestnancov. na ktoqich sa mu posk}tuje príspcvok
v,amys]e tejto dohody (plagátmi. samolepkami), infomujúcimi o spoluflnancovaní
z prostriedkov Európskeho sociáneho lbndu, Uvedené oznaöenie ponechaí na
pracovisku po dobu trvania tejto dohody, Informo\af sa u prijaléhu 7amestnanca a

Tefuo projekl sa íealízuje,daka podpore z Európskeho socíálneha fonrlu v ftmci
ope.aéného plogamu LudskÉ zdroj e. "

h D://11,1ru,.eth1lo!nent.qa!.sk )rvo-esteóy.sk

Dohoda d. I9/l4l50J/40
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následne si to overil'na pd§lu§noin urade, ói má Zamestnanec podpísaDú Kartu úóastníka
(najneskó. v dei náslupu do pracovného pomcru zamestna:rca).

15, Uchovávat' túto dohotlu wátane jej príloh a dodatkov a v§e'tkich dokiadov t].rkaJúcich sa

!_os]<rut9h9 pdspevku najmcnej do noch rokov od ukonóenia Operaóného progr.runu
IJudské zdroje. V prípade financovania posk),tnutého príspevku zo itátncho r<lzpoetu je
pohebné uchovávaf uvcdené dokumcnty najmenej 10 rokov od posk}-tnutia píspe;ku.

16, Zamestnávate], klorérnu sa posk}tujú verejné proshiedky. zodpovedá za hospodárenie s
nimi a je povinn:í pri ich pouZívitrí zachovávaf hospodrirnosf, ;feklivnosf a úöinnost' ich
pouZiíia v zmysle § 19 ods, 3 zrá}ona ö. 523/2004 Z. z. o rozaoóto{ich pravidlách verejnej
sprár,y a o zmene a dopinení nieklor,ich Zákonov v zncní neskor§ích predpisov,

17-Ak zanestnávalef vykonáva viacero óinností (napr, na základe Zivnostenského listu),
kloré Zahíiajú aj zaktaalé óinnosti, móZe pouZit. príspevok na tu oblast'svojej óinnosti,
ktolá nepatri medzi zakázané öinnosti, zárovei sa zavázuje, Zc ho nepouZije n; in:i ilóel,
resp, na inú öinnost'akoje uvcdená v tejto dohode,

Ölánok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavázujel
1. Posk}tovat' Zamestnávate]'ovi mesaóne prispevok na jedno v}tvorcné pracovné miesto

najviac po dohodnuni dobu (podl'a tabul'ky ó. 2) vo vy-§ke 80 7o z celkovcj c€ny
práte zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podl'a ól. IL bod 1, najviac vo
wj§ke 60 % z celkovej ceny práce rapoéítanej z priemcrnej mzdy zame§tnanca
v ho§podárstve sloyen§kej republiky za prv]í ai tretí §tvrt'rok kalendárncho roka.
kto|i predchádza kalendlírnemu roku, v ktorom sa príspevok poskltuje v celkovej
úhmnej sume na v§etky podporovanó PM, najviac 6315,66 €,

Tahul'ka ó, ]:

kód
tsco_

08*
(v €)

ao ?/r

(]cP

(v €]

(Y €)

M.x. c.lkovi príspevók

(v €)
sll,3ist] 4.Esp sn ó

sll 2
l 9629999 9 ,701"74

561,39 701,14 ó j]5,66

spotu md, prispevok na cclkovu

(v €)

63l5!66

Vy§ka príspevku sa po celú dobu trvania Záv?Dku nebude menit. (nevalorizuje sa),

Tenlo projekt sa rcali.uje ydalía podpore. Európskeho sociőlnehoío cl1!\J ránci
operaéného proganu Ludsk :drcj e_ ''

httD : //wyM. enpbvmefu . qoy.sk ww_ esf eov.sk

Dohoda é. 19/14/50J/40
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Poskytovai zamestnávatefovi prispevok podLa öl. lII. bod 1 na jeho úiel mcscinc,
najneskör do 30 kalendárnycb dní odrr dia predloienia kompletních doLladov podla
ólánku lI. bod 6 tejto dohody. V pripade. ak üad Zi\ll v prcdlo7enich dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnenó pochybnosti o pravosti alebo spráMlosti
predlozenlich dokladov, lehota na \Tplatenic finanóného prispcvku podl'a predchádzajúcei

vety neplynie, a to az do skonéenia kontroly pravosti a správnosti pred]ozeních dok]adov,

aiebo do odstránenia Zistenich nezrovnalostí. V pdpade, ak zaúestnáYatel' nepreukáze
za sledovaní mesiac §kutoöne vytraloiené náklady v lchote stanovenej v öl. II. bod 6
dohody, úrad prí§pevok podl'a öl. III. bod 1 tejto dohody za toto obdobie neposkytne.

Vrátií zame§tn ivatelovi jcden originál dokladov predlozenlich podfa ólánku Il. bod 6

dohody do 60 kalcndámych dní odo dia ich predloZenia. Za dei predloZenia dokladov sa

v tomto pdpadc polaiuje dei, kedy sa predlozená ziadost' o platbu sta]a komp]etnou, resp,

deii odstránenia Zisten]ich nezrovnalostí v predloZenlfch dokladoch,

Doruóii zameslnávatelovi materiáiy zabezpeöujúcc publicitu spolufincntor ania

posk},tnut]ich pdspevkov z prostriedkov Európskeho socialrreho fondu,

Úract je povirrn! pri pouiivaní verejnlich prostriedkov zachovávaf hospodámosf,

elektívnosf a úóimosf ich pouzitia v zmysle § 19 ods. ó zákorra ó.52312004 Z,- z,

o ro,4oötovích pravidlách verejnej správy a o zmcne a doplnení niektoqich 7ákonov

v znení neskor§ích pledpisov,

Ölánot< IV.
Oprávnené náklady

Za oprávnené qldavky sa povüujú len tie ník]ady, ktoré vznikli zamestnávatcl'ovi

v súvislosti § touto dohodou najskör vdei úóinnosti tejto dohody, boli skutoöne

vynalozené Zamestnávatelom a sú fiadne odövodnené a preukiané,

oprávnenim nákladom na úöciy tejto dohody sú nátilady na éast' celkovej ctoy práce

zamcslnanca/ov priiatého/qích do pracovného pomeru ía podporované pIdcovné miesto/a

z cvidencie uclrádzaóov o zamestnanie v znysle podmienok tejto dohody. V prípade

financovanja pdspevku zo zdrojov Operaóného ploglamu Ludské zdroje oprávnenlími

nákladmi sú len tic níklady, ktolé Zamestnávalel' qnaloiil na vytvorenie pracovného

miesta p.e Zamestnancrov z oprávnencj ciel'ovej skrrpiny, ktor:i/í pred vstupom do

projektu podpísal/i Kartu úóastníka,

oprávnenó náklady musia b}t' doloiené úótovn]imi dokladmi, ktoré musia byt' lozpísané

podfa.iednotlitich poloZiek. Musia byt' idcntifikovatcl'né.

Dohodnutá qí§ka pdspevku sa po celú dobu trvania závZizku ncbude menii (nevalorizuje

sa),

Tenlo projek sa realizuje ,daka podpoü Eulópskeho sociólneho fondu y rá ci
operac éha prcsranu Lu^ké zdroje-"

hxp1fuy,9!p!py4!I!3p!,§L ww.esf.góv.sk

Dohoda ö. 19/l4l50y40
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2.

1.

2.

6.

1,

5.

1.

Tento projekí sa rcalizuje vdaka podpare . Európskeho sociálneho fondu ! rámci
operuéného progíanu í:udské :drcje. ''

htlD : /,4r\u. enúloynenr, ?alr. sk l,v1| _ esf eoy. sk

Dohoda ö, 19/l4l50y40

öbnot V.
Osobitné podmienky

Zamcstnávatcl, koréInu sa poskpr.jú verejné prostriedky, zodpoverlá za hospodiirenic
s nimi aje povinn! pri ich pouZivaní zachovávaf hosptrdámost', eieklívíosl' a úóinnosl' ich
pouiitia v zmysle § 19 ods, 3 zákona ó, 52312004 Z. z_ o tozpoéto!"ich pravidlách verejnej
správy a o zrnene a doplnení niektolich zákonov v znení neskol§ích predpisov.

Zamestnávatef berie na vedomie, ze prispevok je prostriedkom vyplaten]im Zo sR a EsF.
Na ÚÖel pouzitia qích1o prostriedkov, kontro]u ich pouzitia a ich r5,náhanie sa va.aűuje
reiim rtpravcn:i v osobitn]rch prcdpisoch, najmá § 68 Z.ikona o sluzbách zam€smanosli,
zlJion é. 502/200I Z. z. o finanóncj kontrole a vnútomom audite a o zrnene a cloplnení
niekto|ich zíkonov v znení neskor§ich predpisov, ziákon ó, 52312001Z. z. o rozpoötor."ích
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorjrch zákonov v znení neskor§ích
predpisov. zákon é. 394l2ol2 Z. z. o obmed7,elí piatieb v hotovosti, Zamcstnávatef
súöasne bcrie na vedomie, Ze podpisom tejto dohody sa súva súöasiou sYstému
fi nanöného riadenia §tnrl-furálíycb fondov.

l]zatvorením tejto dohody nevzniká právDickej osobe nárok na uhradenie nlikladir
v pdpade, ze v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáie okem oprávnenosti nák]adu
aj jeho ner 1hnutno<t'. hotpodjmosa a efeklivno.I',

Diom vzniku pracovného nliesta u Zameslnávatcl'a ná úöcly tejto dohody je r]eii vzniku
placovného pomeru, t. j, den, ktorj bol dohodnuli v pracovnej Zmluve ako dei nástupu do
práce s rrchádzaóoIn o zamestnanie na uvedenom placovnom inieste, na základe písomne
uzatvorenej praco\,Tlej Zmlu\T,

V pdpade preobsadenia \,J4voleného placo\.ného miesta móze toto pmcovné miesto 7osla1'
neobsadené najviac po dobu 30 kalendámych dní od jeho uvo]'nenia. at sa s úraciom
nedohutlnc inak,

Závazné poru§enie podmienok tejto dohody je pova,zované za poru§enie Iinanónej
disciplíny podl'a zilrona ó. 52312004 Z. z, o rozpoétolich praviclláoh verejnej správy
a o Zmene a doplnc í niektotích Ziá.konov v zneni neskor§ích predpisov,

Ölánok vI.
Skonöenie dohody

Túto dohodu je moálé skonöit' na základe vzájomnej pisomnej dohody úéastníkov te.jto
dohody,

Úóastníci dohody sa dojednávajú, Ue oplávnene poskytnuté a óerpané plnenia podl'a tejto
dohody posk}-tnuté Zamestnávate1'ovi do dia nadobudnutia úóinnosti skonóenia tejto
dohod}, zostávajú nedo&nuté,

{

{
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3- Kazdi úaastník tejto dohod,v je oprávneni pisomne dohodu vypovedat', Vlipoverlná doba

je jednomcsaöná a zaöina plynúl od prvého diia kalendámpho mesiaca naslcdujúceho po

doruöení qípovede. Vypovedaním dohody zo §traíy zamestnávatel'a, vzniká mu

povinnost' vrátit' n8 úöet úradu v§et§- po§kytnüté íinánönó prostriedkT (lo 3() dní
;do dia podania vípovedc ua po§tovú prepravu alebo osobného podaíia na úrade,

KaZdi z úóastníkov dohody je oprávnenj odstúpit' od dohody pri závainom poru§eni
podmicnok tejto dohody. Pre p]atnosf odstupenia sa vyzadujc pí§omné o,n,imenie

o oristúpení <loruöené diuhému úóa§tníkovi tcjto dohody. odstupenie je úöinné diiom

doruöeiria oznámenia o odslúpení druhému úóastníkovi tcjto dohody, odstúpením od

dohody §a táto ru§í od zaöiatku a znmc§tnávatel' jc povinní vrátit'úradu po§kftnuté
íinanöné prostriedky do 30 dní od rradobudnutia úéiúúosti odstúpenia na úiet uradu,

Za záraur'é poru§enie podmienok tejto dohody sa povajuje poru§enie niektorej z
povinností ustanoven;ích v ölánku \,ól. lL v bodoch 1,2.3,4,1^ 10, 16 a 17 avö1, lII,

v bode 2.

otlstupenie od dohotly sa nedotlika nároku ía n.i}tadtr §kody vznikrrutej ici poru§enim,

1.

5.

1.

2.

3.

5,

4.

Ölánok \rII.
víeobecné a záver€öné ustanovenia

Zmeny v tejto dcrhode moino vykonat'len pisomnlfm dodatkonr k tejto dohode

podpísanlm oboma úöastníkmi dohody, na základe písomného návrhujednej Zo snál tcjto

dohody.

V kidom písomnom styku uvádzaf díslo tejto dohody,

Prálne vziahy vl/slovn. neupravené totrto dohodou sa riadia ustanoveniami Obóianskeho

zakonníka (iákón é. 4011964 obóiansky záLkorrník v zncni neskor§ích predpisov)

a ostatnimi v§eobecne Záv:iznimi právnlmi predpismi platn]ími v Slovenskej republike

ako ai platnimi právrrymi preripismi Furópskych spoloóeístiev, koré majú vzl'ah

k Závázkom úóastníkov dohody.

Táto dohoda nadobúda platnosl diom jej podpisania obonra znrluvnjmi str,urcnli a

uö'nnosi üom nasledujucim po dnijej zverejnenia.

Vo v§ctkich ustanoveniach tejto dohody, z ktonjch vypllva jej úóastnikom povinnost'

písomne ozrrrimif, doruöit', posk}tnúa, predlozit', vrátit' öi_inak zabezFeöit' oboznánenie

dnrhej ,miu,rnej strany so skutoónosfami a plneniami podLa tejto dohody, ak toto nie je

uprar ené inal, sa za splnenie povinnosii v dohodnutej lehote povaiuje aj posledn;i cieii

lchoty, v ktorom bola zásielka podaná na po§tovú prepralu, bola osobne. doruöená do

podaá'ne pijcmcu a oznaóená prezenönou peöiatkou, resp, kedy bola platba poukázaná

na úhradu.

Teklo prcjekl sa fealizuje vdaka pofuore z Európskeho sociőIneha íondu y rámci

operaöného prog.ailu Ludské zdloj e, "

hup : //www.employment.gw,sk www,esf go1),sk

Dohoda é, i9ll4/50J/40

\
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Za úíad,.

lng, Mária Poláakova
riaditel'ka Úps vR konúmo

u 
:1.::,::.l,::: ":t3no\Lnic 

leilo dohody sl3ng neplatnjm r drl<leJku jeho rozporu .pra\nyfirl pledplsínl SR a lS. ne<pi,56!, lo neplalnost. ce|ej,doho.l], l ca.inrii .d, l'ko,npfipade zaviizujú bezodkladne na zallade viljonmq';;h,Jd} iiItaaiL neplatnéustanovenie novim platn]ím ustaDo\ enrm r aoaattu t dotlo,te 
"i"rrr1)*"r zachovaniúóei a obsah slcdovaní touto dohodou,

-, lainno.l' dohod\ .konai snlnenlm ,/á!5zko\ úöJslnlko\ Jnhud}. alcbo .pusobltmuvedenjm VCL Vl. boJe i dl;bo]. p"r;"r:*ai;a" i-"i,;;*;;; j.#; poJlaildfukuVI. bod 4.

' í,fl..]:::_"::'_.,9_':si ,so 
zverejn€ním údajov ryp]}a,ajúcich z rlohody v rozsahu: názov,sl(llo. pocel \}toren)!h pracornjch mie.t. \jska finar,óne1-o pnsper krr.

9, 'l'áto dohoda je r,yhotovená v troch lovnopisoch, z kto{ích urad prijme tiva rovnoplsy aze[nestnávatef prijme.jeden rovnopis.
]0,I']öastnici dohody,vyhlasujú, Ze sú opravnent tuto dohodu podpisat.. 2c si ju riadnca dósledne preóítali a sűlasia s jej obsahom, *urorr"ii-lu 

-ri 
iilsni Li ,a ,.,tast'ne1íhodnich podmienot u nu zrr* ,Ótu* ,i"i i.ar..l" ,rj"."-órr'"'o"Oo""rú

Za zafiestnáv atel'a|

lnA, EíZter Toth
starosika obce

Teníoprojekl sa realízuje |,daka podpare. EuróPskeha socíálneho lbnrlu ! h.i
operu.niho Prcgrahu l uds^i drcie .

hEp, !!y,?npla!!Ilsp!:t *.i tt. po, s*

Dohoda a, ] 9/14./50J/:10

{

V K..á-.. d,iu -1i]..l:', 
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