
Spis: VTI/OAOTPaESF/ZAM/2022/24310 
Čislo záznamu: 2022/62139 

Dohoda 
č. 22/40/060/54 

o poskytnutí príspevlm na úhradu prevádzkových náldadov chráneného pracoviska ~• na 
íahradu náldadov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zneni neslwrších predpisov 

na kalendárny rok 2022 
(ďalej len .,dohoda''), 

uzatvorená medzi účastnlktni dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topl'ou 
s.ídlo :Nám. Slobody 5, 093 Ol Vranov .nad Topľou 
v mene ktorého koná: lng. I:ubomir Mrážík 
IČO: 30794536 
číslo účtu v tvare IBAN: SK97 8180 0000 0070 0053 4119 - S tátna pokladnica 
(ďalej Jen .,úrad") 
a 
zamestnávateľom 
názov/obchodné meno: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
sídlo zamestnávateľa: M. R. štef.1nika 875í200, 093 O l Vranov nad Topľou 
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: M.R.štefáníka 875í200, Vran.ov n.T. 
v mene ktorého koná (meno a priezvisko): Mgr. Peter Novák 
IČO: 35519088 
'č:íslo/a účtu/ov v tvare JBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
Zriadený Mestským zastupiterstvom vo Vranove n.T. k J .3.1.996 

(ďalej len "zamestnávatcl'") 
spolu .,účastníci dohody". 

Čhinokl. 
Účel a predmet dohody 

Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska {Cl-JP) a nn úhradu 
nákladov na dopravu zamestnancov (cľalej len .. príspevok'') podl'a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnaností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o službách zamestnanosti"). 

1 
JR,\N ú.!lu. n~t k1.vr): bl''"':J r r uJ:wo\':1n.: pla!~~· 7.(J str:'' 'Y únftiu PSVR. A~ ovcJ..:nj· fR ANn;~ j~ h't"~.n)· s fA ... \N 1iť.t:J. 7 ktN~h.)/jrch ~l.lck I.JHk:.Hm1vut"·r t:!"kutúČi'K,vh~ 
b~.ukot·c Jii'C\.'C.Jy na úhradu \l;Jhttóo\'<'ltt>·.:h prt\·3d~lmv)·ch mf\d.:.duv CHD.:CHP t:lu.~l>y1 t:1~1:hy d~J ZP a Sl' a puJ.i. u't-c~. ť':'~ $a ;Jj tcnto:'1kh> in~·!č JBAN. Platby., 
tnéhn hnnktwého tíčtubt'-' t~kJt medeno!\' tejto dohode o p-Mkytntttí p-ríspevk-u. •tebmhJ p-t)\'!l.iovani! Ul npt'ál-ntné.. 
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') Prl.!dmt!tom dohody je poskytnutie prispe\ ku zam~stnávateľovi. ktor)· poskytujt! úrad zo štátneho 
rozpočtu S lov~nskej republiky (ďalej kn "SR'') v zmysk: 
ll) Sch6my pomoci de mínintis na podporu 7amcstnanosti DM č. 16í20 14 v platnom zneni . 

.. Pr<!dmemá _,., /lémú l>ol<l Zl'<'r~:inená , . Oh, ·hodnom , .c.~iníl:u ,~.l CJ.: :'](}_'/. tlíia 6. l O. -'0.:1 ··. 
Právnym základom pre .poskytovanie pomoci dt.: minimis je Nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1407/20 l 3 z 18. dect:mbra 20 13 o uplau1ovaní ~lán k.o v l 07 a l 08 Zmluvy o fungovaní 
Európskej Linie na pomoc de minimis 
.. Pre.!JIU.'/11,; lllll'í,;clmft· bu'a :l','r<:jnut.!- ,. L'mdn11m rest ní ku Furópsh'i únie i!. L35 :!il diw J-1. l 2 .:o l 3 ... 

b) Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách L~Hnt!stnanosti a o zment: a doplneni nid<tor5ch zákonov 
v znení neskorsích predpisov (ďalej kn .,zákon o službách zamestn:H1osti·') 

Článok Il 
Práva a po"innosti zamcstná\'ateľn 

l. Zamestnávateľ má na základe rcjtu doho<ly prho na poskytnutie rrísp~vku na úhradu nákl<=:dov 
ktoré mu vznik li pr i prevádzke CHP, za príslušný blend;.1rny štvrťrok kalendárneho roka ku 
kton?mu ;;a plnenia vyplývajúce z tejto dohody vdahujú, na zamestnávaní~.! občanov so 
zdravotným po~tihnutím" CHP. v maxim~lnej výške pndl'a č. Ili bod l, ak o prísp~vok písomne 
požiada. 

2. Zamc-stnávau.:r môže požiadať o poskylnutic príspevku podl'a bodu l za kalendárny štvrťrok 
(reíerťnčný štvrťrok ku kl~>rómr sa viažu prí~lušné náklady) najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho Jlll kakndárnom šnTr'roku. za kwrý príspevok :l iada. 
Pr~ naplnenie tohto práva musí zamestnávateľ prcdlo7it úradu (najneskôr do posl~dného dňa 
mc~ia~~a. ktorý nasleduje po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka za ktorý sa príspevok 
žiuda) písomnú žiadosť o úhradu platby. ::.po lu s dokl<tdmi (v j~dnom origináli a jednej kópií), 
preukazujúcim i sku10~ne \-ynaložené oprávnené náklady a prehl'ad o štluktúrc zamestnancov so 
zdravotným po!)tihnutim v CHP. 
Lehota na prc:dloženic žiadosti o úhradu platby spolu s príslušnými Jo k ladmi sa považuje za 
splnenú. ak je ~yzieky doručená na úrad najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. 

3 7.a doklady podl'a b,)du 2 sa považujú najmä: mzdový li!<l alebo výplntn;:L páska. vrátane dokladov 
o skutočnom vyplatení mzuoy)·..:-h prostriedkov, doklady o platbách preddavku poistného na 
sociálne- poistt:nie a na starobné dôchodkové sporenie, mesačné \·ýkazy preddavkov na poistn..! 
na verejné 7dravorné poistenie, a výpisy z účtu :wmcstnávatcľa, resp. potvrdení.:! banky o 
uskuročncní plarby a int:· doklady preuka;wjúce prcvádzko\·0 núklady. 
Ak z.amestnávllter n:.ôže v}'d~n:ok v zákonom stanoven~j lehote preukázať len elektronickým 
v)'Pic;om z ú\Stu. predloží pí:\omné prehl:lseniť. že v súvislosti s rrcukazovaním úhrady 
upr:ívncných výdavkov predložil ako podporný doklad vytlačený ch!ktronický dá!ov)' výpis z 
úl:tu. ktorý mu po dohode: ~ bankou bol nlslaný na jeho e-mailovú adresu v PDF t(Jnnáte 
chránenom heslom, resp. iným identifikačným kódom. V prehlá:;,ení tiež uvedie. že:: si je vedomý, 
že po vytlačení a prcdlo:l.cní takéhoto elektronického dátového výpisu z úctu, je povinn)r tento 
dektronický dátový vý-pb z účtu ardlÍ\-(lVať aj v elektronickej podobe po dobu uchovávania 
dokladov týkajúcich sa poskytnut~ho tohto príspevku a zabapečí ich priebežné ukladanie \' 
ckktronickc_i iormc. 
Pri žiadostiach o úhradu platby. ktoré budú obsahoval" výdavky realizované v hotovosti z 
pukladn~ lnapr. vý-piara m1eZd, administratíva CHP. úhradu od\'odov a p\ld.J je zarne~tnávarel' 
povinn)' predložiť aj tú časť pokladničnej knihy za prísh.šný mesiac. ktort'j sa záznam o platb~ 
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týka. V prípade platícb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej 
platbe v deň platby nie je mínusový. Pre účely posúdenia oprávnenosti príslušných výdavkov nie 
je potrebné, aby zamestnávateľ predkladal celú pokladnicnú knihu za príslušný mesiac, poslačí 
len príslušná strana. kde sa predmetný výdavok nachádza. 
Zamestnávater je povinný predkladať účrovné doklady v rozsahu podl'a § l O ods. l zákona č . 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov. 

4. Zamestnávateľ si uplatňuje prispevok podľa bodu t na zam~stnancov so zdravotným postihnuiím 
(ZP) v CHP v súlade s priznaným postavením CH.P v nasledov11ej struktúre: 

1\liera poklesu schopnosli ~')'konával" 
zitt·obkovú činnost' 

. Zamesll1<1ne<: so ZP s mio:: roLl poklesu 
l schopnosti vykonávať :cirobkovu činnost' 
l nl:8ou. nanajvý~ a·rwnnn 70 % 

l Zamestnanec so ZP s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

v~·ššoo ako 70 % 

Počet zamestnancov 
Rozsah dohodnutého 

týždenného praco,•ného času 
(vhod} ___, 

1··-··-·······---··-J---. -----~-----_.E,~:-- 1 
l l 

5. Zamestnávate!' je povinný oznamovať úradu každú z menu dohodnutých podmienok najneskôr 
do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny, (najmä zmeny právneho stavu, sídla 
prevádzky alebo pracoviska zmenu v miere pokle&ll schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, 
zmenu majúcu dopad na priznané postavenia chráneného pracoviska, vráŕane oznámenia 
aktualizovan~; štruktúry zamestnancov so ZP, ktorá je prílohou pod bodom č . 4 k %ifKlosti o 
pos.k:j1nutie prí!;pevku - Prehľad o štruktúre 7...amestnancov so zdravotným postíhnutim v 
CHD/CHP v prípade, ak dôjde k zmene zamestnancov so ZP a pod.). Ak zamestnávateľ neoznámi 
úradu niektorú zo zmien dohodnutých podmienok do stanoveného tcm1ínu podľa prvej vety. úrad 
za obdobie od vzniku zmeny až do d{w reáh1eho zistenia (oznámenia) zmeny plÍspevok 
neposk)'lne. 

6. Na vyziadan.ie úradu preukázať dodržiavanie podmienok t~jto dohody. umožniť a strpi.eť výkon 
kontroly a poskytovať p1i tejto kontrole všetku potrebnú súčinnosť, a to priebežne po celú dobu 
platnosti tejťo dohody až do 31.1.2.2028 odo dňa posl.ednej úhrady oprávnených núkladov. 

7. Umožniť poveren}m zame:,1nancom Ministerstva práce, gociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, Ústredia práce, sociálnych ved a rodiny, úradu, štátnym kontro.b1ým orgánom a 
orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a d'alšícl) 
dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov 
vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania až do 31.12.2028, vytvoriť 
povereným zamestnancom kontrolných a audítorských orgánov primerané podmienky na riadne 
a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri výkone kontroly potrebnú súčinnosť. 

8. Ak sa pri výkone finančnej kontroly preuk~že, že zamestnávateľ použil príspevok neoprávnene, 
je povinný neoprávnene vyplatené prostriedky bezodkladne vrátíť na účet úradu. najneskôr však 
do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti, ak sa s úradom nedohodne inak. 
Zamestnávateľ je povinný oznámiť úradu vrátenie prí~pevku. Nedodr.lanie podmienok 
1.1stanovených v tomto bode sa bude považovať za porušenie finančnej disciplíny podľa§ 31 ods. 
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l z{ikona 0. 523!2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprá') a o zmene a doplnení 
niektor}:ch :u"tkonov v znení neskorších predpisov. 

9 V prípade výsledku zúčtovania - preplatku pr~ddavkov (okrem v):sledku ročn~ho :cúčtovania 
poistného na verejné zdravotné poistenie), ktor~ boli v rúmci opnívncných výda,·kov úradom 
uhradené. je :zamestnávatd' povinný ozn:ímit túto skutočnosť úradu. Finančné prostriedky, ktoré 
tamcstná,·atcl'ovi neprinálc:lia, je povinný vrátiť podl'a 9 4.51 ods. l Občianskeho zákonníka z 
da::;tného podndu. na základe príčinnej väzby k poskytnutému príspevku. Zameslnúvateľ je 
v takých p!Ípadoch p<>vínn~' vrátiť na účet úradn č.asľ po-;kytnutého príspevku. zodpovt:!dajúcu 
výške preplatku. najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dl1a prijrttia preplatku, ak sa s úradom 
nedohodne inak . 

10. Uchovávať túto dohodu vrútanc jej príloh n cľalgie dokhtdy týkajúce sa posky'tnutého príspevku 
najmenej 1 O mkov od poskytnutia príspevku. 

Článok III. 
Práva a povinnosti úradu 

l. Pof>kytnúť z.amcstná\'ateľovi príspevok do maximúlnej výšky 3 954,56 EUR, sJovom 
.tritisícckväťstopäľdc~iatštyri. EUR a 56 centov z~ kalcndúrny rok 2.022. Poskytnúť najviac 25%, 
1. ročnej výšky príspevku d(' výsl.y 98~,64 EUR. :slo\'om Jcyäťstoo:;l.!mdesiatosem EUR a 64 
centov lk1 jed nt! ho zamestnanca so ZP s mierou poklesu schopnosti vykonávať z:lrobko\ u činnosf 
ni2šllU. nanajv>·š rovnou 70% a najviac 25l~'Ó z ročnej vý~ky príspevku do výšky 1977,28 EUR. 
slovom j.::dcntisícdcväťstos~dcmdesiatsedcm EUR a 28 centov na jedného zamC'stnanca so ZP s 
micn.nt poklesu schopnosti vykonávat· zárobkovú činnosť vyššou ako 70 ~-;, za príslušný 
lcalend:írny štvrťrok. 

2. Poskytnúf r>rísp<:vok za príslušný kalendárny št V1ťrok do 60 kalendárnych dní odo dňa 
predloženia dokladov preukazujúcich úhradu vynalo7..cných nákladov a na základe písomnej 
žiadosti Cl úhradu platby. 

3. Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týzdcnnl:ho pracovného času u zamcsrnanca so 
ZP, na !<tor~ho :;a príspevok posky'tuje. Ak je rozsah tS·žden n~ho pracovného času nižší ako 
rozsah u::>tanoven~ho týidcnnébo pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti 
maximálnej štvrťročnej výšky príspevku. 

4. Ak úrad zistí v predlož~ných doklacioch narovnalosti, akbo má podtyhnosti o pravosti alebo 
::právnosti prcdlož.tmých dokladov. lehota nn vyplatenie príspevku podra bodu 2 neplynie, a to až 
do skončenia kontroly prcdlozcn)rch dokladov, nlcbo do odstránenia zi::tcných nezrovnalostí. 
resp. do pn.·dložcnia chýbajtll:ich dokladov podľa článku lJ bod 3, ale len v !~hole stanovenej 
úradom .. Ak :t.<unestnavateľ nepreukáže v~etky ~kuročne vynaložené náklady v stanov~n~j lehote, 
úrad prispcvok La teHo obdobie neposkytne, resp. ho poskytne icn v prcukázanej výske. 

5 V prípade dôvodného podozrenia, že konaním zam~:\tn::Sva teľa doslo k nedodrzaniu podmienok 
tejto dohody. a z uved:::ného dóvodu prebieha u zamcsrnávatera kontrola alebc1 int! konrtnie, je 
úrad oprávnený ooz<~stavit" vyplácanie prísp<.·vku až do ukončenia výkonu kontroly alebo iPého 
konania. 

6. Vrátiť zam.::stnávatdovi komplet originálov dokladov. prcdložený·ch pocll'a článku ll. hod 3 do 
90 kalendárnych dní odo dňa ich predlozcuía. 
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7. Zachovávať hospodárnosť. efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov a v súlade s 
§ 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Článok JV. 
Opnivnené náklady 

l. Za oprávnené náklady v zmysle tejto dohody sú považované len tie náklady, ktoré vznikll 
zamestnávateľovi v súvislosti s touto dohodou za obdobie od O 1.01.1022 a do 3 l .12.2022 a boli 
zamestnávateľom skutočne vynaložené v súlade s príslušnou schémou pomoci, podľa ktorej sa 
príspevok poskytuje (v prípade, že príspevok je minimálnou/štátnou pomocou) a sú oprávnené 
podl'a bodu 2. 

2. Za oprávnené prevádzkové náklady chránenej die lne alebo chráneného pracoviska. na ktorých 
úhradu sa poskytuje zamestnávaterovi príspevok. sa považujú: 
a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 
h) náklady spojené s povinnými reviziami a náklady na poistenie objťktu, v ktorom je 

prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní 
zamestnávateľ, 

c) náklady na palivo a energiu. 
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 
c) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním 

služieb, 
f) náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. 
g) náklady na opravu a údržbu objektu, Y ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo 

chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní ~amcstnávateľ a ak tieto náklady súvisia s 
prevádzkovan.ím chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

h) náklady na opravu a údržbn zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoúska, ak toto 
zariadenie vlastni zamestnávate!', 

i) náklady súvisiace so zabezpečovaním adminístmtívy chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska. 

Za oprávnené prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých 
úhradu sa poskytuje zamestnávatel'ovi príspevok, pri splnení podmienok podľa schémy š tátnej 
pomoci SA.40975(20 15/X) sa považujú: 
a) náklady na celkovú cenu práce zamestnancov. ktorí sú občanmi so zdravotným nostihnutím., 

ktoré nesmú presiahnuť 75% oprávnených nákladov, 
b) náklady priamo spojené s dopravou zamestnancov so zdravotným postihnutím do miesra práce 

a na činnosti sú\'isiacc so zamestnaním; 
c) akékoľvek administratívne náklady a náklady na dopravu, za predpokladu, že sú priamym 

dôsledkom zamestnávania pracovnikov so zdravot11ým postihnutím. 

3. Ak súčasťou nák ladov podľa bodu 2 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávatt.:l'ovi nevznikne 
nárok na odpol:ítanie dam.' z pridanej hodnoty podl'a zákonn č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad 
chránenej dielne akbo chráneného pracoviska. 

4. Náklady na dopravu zamestnanc.ov sú náklady suvts1ace so zabezpečovaním dopravy 
zamestnancov, k:tori sú občanmi so ZP. zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. 
Ptispevok sa neposkytuje. ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnut)' príspevok 
podľa § 53b zákona o službách zamestnanosti. 
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~'lánok V 
Osobitné podmienky 

Zamestnávateľ, ktorému sn po!>lytujú verejné prostri~dky. zodpovedá n hospodärenic s nimi a 
je poYinný pri ich použíYaní zachov:h·ať ho~podárnosť. efektívnosť a účinnosť ich použitia v 
zmysle \' 19 ods. 3 zákona ~. 523n004 Z. l. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
:t.mt:nc a doplnení niektorých t:ákonov v znt:ni n~::;kor$ích predpisov. Overovanie hospodárnosti, 
eťl'ktívnosti a účelnosti vykoná úrad na zftl.ladc poskytnutých dokladov a dostupných informácií 
a v súlade so zásadou primeranosti výdavku. Výdavok jt· primeran}' ak zodpovedá obvyklým 
cenám v danom mieste a čase a zodpovedá llédu. na ktor)' bol vynalozcný. Primeranosť 

výdavkov ~;:, posudzuje podl':1 bežných c ien trhu, pokia!' cenu pn;• danú prácu/s lu~huitovar 

nestanovuje OS(lhitný predpis . 

2. Na použilíe verejných prostriedkov, ich kontrolu. vymáhanie a ukladanie sankcií za porušenie 
Jinančnej disciplíny sa vzťahuje režim upnm~ný v právny~:h predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ. Sú to naj mt\ zákon č . 523/2004 Z. z. o 1\>zpočrový..:h pravidlách verejnej správy 3 o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prcdpí~ov. zákon č. 357/1015 Z. 7 .. o finančnej 
kontrole n audite a o zmene a doplnení niektorých zál...onov v zueuí neskorších predpisov. 

3. Ak sa pri výkone tlnančncj kontroly na mieste zistí porušenie finančnej dit.:cipliny. úrad oznámi 
porušenie finančnej discirlíny Úradu vládneho auditu. ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať 
odvod, penúle a pokutu za porušenie tinančnc:j disdplíny. Ak zamestnávateľ odvedie finančné 
prostriedky vo výške ponti;cnia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontro ly. správne konanie 
SCI nczacnc. 

4. Ak je prijímateľom prígpc'<ku podnik a č innnst'. na kto rú sa príspevok posky1ujl! je hospodárskou 
č innosťou, tak príspevok je štátnou. resp. minimá lnou pomocou. na ktorú sa vzťahujú pravidlá 
pre štátnu pomoc, a to najmä 
a) z..ikon č. 358'20 15 Z. z. o úprave niektorých vzťahov , . oblasri státnej pomoc i a minimáb1ej 

pomoci a o zmene a doplnení nicktot)•ch zákonov (úkon o štátnej pt,moci;. 
b) NariĽdcnic Komisie (ELI) č. 1407/2013 z JS decembra 2013 o uplat1iovaní clftnkov 107 a 108 

zmluvy o fungovaní Európskej tmil! na pomoc ue rnini mis - tvorí právny základ pre Schému 
pomoci de minimis na podporn zamestnanosti č. 16·'20 14, 

c) Nariadeni(! Komisie 1EÚJ č. 14-0812013 z 18. decembra 2013 o uplatno,·aní č lánkl)V l 07 a l OR 
zmluvy o 11lngovaní Európskej ítnic n~1 pomoc de minimis v sektore poľnohospod5rstva íďalcj 
len ,.narialkni~ Komisie {EÚ) č. 140!{/20!3) -tvori pravny základ pre Schému pomoci de 
minimif' na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015, 

dl Nariadenie Komisie (EÚJ č. nSl/201 ·1 i 'O 17. júna 20 14o vyhlásení určit),ch kategórií pomoci 
i'a zluéitd'né s nl.Útorným trhom podľa článkov l 07 a l 08 zmluvy - tvorí právny základ pr\! 
Schému štitnej pomoci na podporu vzdá\vania a pomoci na prijímanie do zamestnania a 
zamestnávanie z.ne\·ýhodn-:ný(·h zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím 
SA. 40975 (:20 l 5í X). 

5. Protimonopolný úrad Slo'<cnskej republiky (PMÚ SR) j..! ,. zmysle§ 14 zákona o srátnc:j pomoci 
oprávnený kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovatel'a pomoci (úr:~d) ako aj \1 prijcmcu 
pomo~.;i (zamestnávateľ). Za úč~lom ovt:renia releYantných :::l~utočno!>tíje zamestnávate!' povinný 
lll11l>lJl it' PM(J SR toto overenie. PMÚ SR je oprávnen)' osobe, ktorá porušila povinnosť, uložiť 
pokutu. 
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6. Platby v hotovosti sú pod ra zákona č. 394/20 l 2 Z. z. o oblTlť!dzeni platieb v hotovosti limitované 
sumou 5 000 EUR. 

7. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením údajov o nom vyplývajúcich z teJtO dohody vo verejne 
dostupnýd1 inf(nmacných zdrojoch: 
a) názov a právna fonna. 
b) identifikačné čfslo alebo iný identifikátor. 
c) sídlo právnickej osoby alebo tn;alý pobyt fyzickej osoby. 
d) prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasil1kácie ekonomických činností. 
e) počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím, 
1) dátum za lo%enia. dátum zmšenia, 
g) druh vlastníctva, 
h) typ zriaďovateľa, 
i) oblasť podnikania. 

Článok Vl. 
Skončenie dohody 

l . Riadnt:! skončenie tejto dohody nastane llplynutim doby trvania dohody a zároveň splnením 
záväzkov oboch účastníkov dohody. alebo uhradením maximálnej dohodnutej sumy podľa čL l1l 
bod l. alebo zmšením priznaného postavenia CHP. 

2. Mit:noriadne skončenie tejto dohody môže nastal' na základe v~ájomuej písomnej dohody 
úéastníkov dohody. Oprávnene poskytnuté a čerpané plnenia podl'a tejto dohody do dňa 
nadobudnutia účinnosti jej skončenia zostávajú nedotknuté. 

3 Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastať aj z dôvodu výpovede. Každý účastník dohody 
je oprávnený písomne dohodu vypovedať. V}'Povedná doba je jednomesačná a začína plynúť od 
prvého diía kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V takom prípade úrad 
poskytne príspevok len za preukázané prevádzkové náklady, ktoré zamestnávateľovi vznikli do 
začatia plynutia výpovednej doby. 

4. Mimoriadne skončenie tejto dohody móže nastať aj z dôvodu odstúpenia . Každý z účastnikov 
dohody je oprávnený odstúpiť od dohody pti závnžnom pomšení podmieno!< dolwdy. Pre 
platnosť odstúpenia sa vyžaduje pisomné oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi 
dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení clruhO:mu účastníkovi 
dohody. Odstúpením od dohody sa táto ruší od začiatku. Zamcstllávatcľ je povinný vrátiť na účet 
úradu poskytnuté finančné prostriedky, kt01ých výšku vyčísli úrad, do JO dní od nadobudnutia 
účinnosti odstúpenia od dohody. Z., závažné porušcniq.podmicno~ dohody sa považuje porušenie 
článku If bodov 6, 7 a článku ID bod 2. Odstúpenie od dohody sa nedotýka nároku na náhradu 
škody vzniknutej jej pomšenim. 

5. Forma skončenia dohody nemá vplyv na vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia 
niektorého z jej účastníkov podľa § 451 Občianskeho zákonníka. 

Čláuok VIl. 
Všeobeené a záverečné ustanovenia 

Účastníci dohody nwzu dohodu menit' alebo dopÍňat' len písomným dodatkom k dohode 
podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného näwhu jedn~ho z účastnikov 
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dohody. 

2. Prá\ nl! \'Zť:1hy \-ýslovne nc!upra,·cné wuto dohvdou sa riad in ustanovenjami zákona n sluzbách 
zamestnanosti. Občianskym zákonníkom a ostatn}rmi všeobecne dtväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskych spolot'cnst icv, ktoré majú relevantný v7ťah k ?úväzkom 
účastníkov dohody. 

J. Účastníci dohody budú pri písomnom styku uvádzal' číslo Lejto dohody. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody a účinnosť dnom 
naskdujúcnn po dni jej zvcrcjnenia. Účinnosť dohody s!..on~í splnením záväzkov účastníkov 
dohody, pokiaľ nedojde k skončeniu dohody pod.l'\1 čl. VI bod l, vypovedaniu dohody čl. VI bod 
3 aleho k l)dstúpeníu od dohody podľa čL Vl bod 4. 

5. Prechod práv a záväzkov z Lcjto dohody na tretiu osobu nic je možný. 

6. Tiuo Johoda je vyhuton'!ná v d\'OCh rovnopisoch, pričom úrad tlosrane j~den a Lamestnávateľ 
jeden rovnopis dohody Písomná ľorma je 7achovanťt ví.dy, ak právny í1kon urobený 
~!lcktronickýmí prostricdkmni je podpísaný <!rtruccným elektronickým podpisom alctx) zaručenou 
elektronickou pečaťou. V takomto ptipade dnhod.:1 oredstavujt: elátronický originál a rovnopis 
-;a ncvyhotovuje. 

7. llčastníci dohody vyhlasujú, že ~ú oprávnení d<\llOdu podpísať. Žť si ju riadne: a dôskdne prečítali 
a súhlasia s jej obsahom, n.:uzavrdi ju\' tksni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlast no ručne podpisujú. 

V prípad~.:, ak sa dohoda uzatvúra elektronicky· 

.. (d:.itum v ekktronickom podpise)'· 

Za ?.<lmt:stn~v;ttcra: 
.,(po.!pís:m(· ~:kktrGnicky poJ l' a z;ikmlil \:. ~7::>i::i.l 16 Z. r.l" 

Mgr. Pi!icr Novak 
štatutárny 7..:i<:tupc<t ?a mest ná va teľa 

V príp~td.:- ak sél dohod;1 ncu7-:~tv:ira dcktronicky: 

Vranov n.T. dlía o g -03- 1nn 

Za zam~:-;rmhatd~aJ 

'vlgr. Pc<~:r \lvvúk 
štatutárny zástupca 7amL-slnávatel'a 

.,(dánun' clcklrllnickom poJpise)"' 

Zll úrad: 
.,t p1)Jpi~on~ .:k klľ\)llicky p1>dl'a z:~kortťl ť. 27::!1'21) 16 z. 7. )" 

Ing. Ľubomír i\·1ni7ik 
riaditeľ úradu 

o 9 -03- 2022 
Vrano\ n.T dna 

Z<1 úrad: 

' { v ' \ Ing. Ľubonúr ?.·tnízik 
riadireľ úradu 
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