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DoHoDA
č. |7l19l054l8

o posk}.tnutí finančných príspevkov na mentorované zapíacovanie a prax u zamestnávateťa,
ktorý na tento účel vltvorí pracovné miesto podťa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 512004 Z. z
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych zákonov znení neskorších
predpisov v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu"

pre subiektv newkonávaiúce hospodársku činnost'

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č, 51311991 Zb. v znení
neskorších predpisov

medzi účastníkmi dohody:

(ďalej len ,,dohodď'),

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
sídlo: Matičné námestie 16r'7 ,022 01 Cadca
zastúpeným riadite]]om: Ing. Miroslav Mareček
ICO: 30794536
DIČ: 20217'77780
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0053 1452

(ďalej len ,,urad")

zamestnávatel'om

právnickou osobou
názov Kysucká knižnica v Cadci
sídlo Ul. 17.novembr a 1258,022 01 Čadca
zastúpeným štatutifunym zástupcom: PhDr. Janka Bírová
ICO: 36 145 068
DIČ: 2021435625
SK NACE Rev2 (kód/text) 91.01 / Činnosti knřníca a archivov
bankové spojenie: Štáfua pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
Zriadertý zriaďovacou listinou Žilinského samosprávneho kraja číslo 2002184

(ďalej 1en,,zamestnávateť")
(spolu len ,,účastníci dohody"),
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Urad a zamestnávatel' sa dohodli na tomto znení dohody o posk}tnutí finančných
príspevkov (ďalej len ,,dohoda"), na mentorované zapracovania a prax u zamestnávateťa,
ktorý na tento účel vytvolí pracovné miesto. Dol-roda sa lzatvára na základe
zverejneného Oznámenia o možnosli predkladania žiadostí o pos]q/tnutie .finančných
príspevkol, na mentoroyané zapracovanie a prax u zame,rtnóvateťa, ktorý na tento tičel
vylvorí pracovné mieslo v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu" (ďalej len
,,oznámenie") poclLa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

Clánok I.
Účel a predmet dohody

1) tičelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskyovaní
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateťa, ktorý na
tento účel vytvorí pracovné miesto, v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu"
podl'a § 54 ods. 1 písm, a) zákona č, 512004 Z. z, o slttžbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa posky.tuje zo
zdrojov Európskej únie (ďalej len ..EU".; a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
(ďalej len ,,ŠR").

v zmysle:

a) Operačného programu L,udské zdroje
Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ťudí.

b) Národného projektu ..Praxou k zamestnaniu".
Kód ITMS20 l 4+ :3 12021 A0 17

c) Oznámenia č.512017l§ 54-PZ v rámci národriého projektu ,,Praxou k zamestnaniu".

d) Zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti").

Predmetom dohody je poskl,tovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateťovi
na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel v}tvorí pracovné miesto
v rámci národného projektu ,,Pramu k zamestnaniu" podťa § 54 ods. l písm. a)
zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účirrnými všeobecne závLúnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

Finančné príspevky poskytnuté na základe tejto dohody pozostávajú z príspevku zo ŠR
a z príspevku EU. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania 1e: 33,43 %o

z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciativy pre zamestnanost' mladých l'udí,
56,58%o z Evópskeho sociálneho fondu a 9,99% zo ŠR.

Tento projekt s a realizuj e vd'aka podpore z Európskeho sclciálneho fondu lrómci Operačného programu
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Clánok II.
Práva a povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' sa zavázuje:

l) Vytvorit' pracovné miesta za účelom mentorovaného zapracovania a praxe píe
uchádzačov o zamestnanie (ďatej len ,,,UoZ") do 29 rokov veku, ktori nie sťr

zamestnani, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej
príprave (not in employment, education or training - d'alej len ,,NEET") najneskór do
30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody v celkovom počte:2,

t l) Zabezpečiť mentorované zapracovanie a prax pre UoZ - NEET mladšimi ako
25 rokov veku, vedeními v evidencii úradu minimálne tri mesiace alebo uoz -
NEET mladšími ako 29 rokov veku, vedenými v evidencii úradu minimálne šest'

mesiacov a udržat' pracovné miesta vytvolené na tento účel po dobu najmenej 9

mesiacov, v celkovom počte: 2. Splnenie podmieŇy doby udržania. je
zamestnávatel' povinný preukázat' na osobitnom tlačive Evidencia obsadzovania
mentorovaných Zamestnancov na pracovné miesta a mentorov (príloha Č. 7) podl'a
bodu 6. tohto článkr"r, najrreskór do 30 kalendárnych dní po uplynutí 9 mesiacov od
nástupu UoZ na pracovné miesta vytvorené na účel mentorovaného zapracovania
a praxe,

Určit' zamestnanca, príp. viacerých zamestnancov z radov svojich zamestnancov
mentora/mentorov, pod vedením ktorého/ktorých bude mentorovaný zamestnanec
vykonávat' zapracovanie, vytvorit' nru pracovné podmienky pre zabezpečerrie
mentoringu a stanoviť výšku mzdy za mentorovanie.

Obsadit' pracovné miesta vytvorené podl'a bodu t bez zbytočného odkladu,
najneskór do 30 kalendárnych dní (ctk sct s úradom písomne nedohodne inak) od
nadobudnutia účinnosti tejto dohody, UoZ - NEET vo veku do 25 rokov (25 rokov
mínus 1 deň) vedenými v evidencii úradrr minimálne 3 tnesiace alebo UoZ - NEET vo
veku do 29 rokov (29 rokov mínus l deň) vedenými v evidencii úradu-minimálne 6

mesiacov, uzatvoíením pracovného pomeru dohodnutého na polovičný pracovný
úvázok na dobu minimálne 9 mesiacoy resp. na neurčitý čas, na druh prác, ktoré
súvisia s predmetom činnosti zamestnávatel'a, § ohl'adom na profesijné a
kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu
vy.tvorenému za účelom mentorovaného zapracovania a praxe, v štrukture podl'a
tabul'ky:

Tento projekt sa realizujevd'aka podpore z Etu,ópskeho sociálneho J'ondu v rdnci Operačného pro4ranu
Lttdské zdroje
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Predpokladané náklady spolu (v €) 5857,80

t Podl'a \.} h lášk} ŠÚ s n r s t olro t t z l3 deccmbra 20 l l. ktorou sa vl dár,a Štatistlcká klasifikllcia zamestnani

2.1) V prípade, ak sa zamestnávatel'ovi nepodarí obsadit' pracovné miesta v stanovenej
lehote, móže požiadat'úrad o predlženie lehoty obsadenia. V takom prípade je v čase
plynutia stanovenej lehoty povinný písomne požiadat' úrad o jej predlženie.

2.2) Najneskór v deň nástupu do pracovného pomeru informovat' sa u prijatého
zamestnanca a následne si to overit' na príslušnom úrade, či má zamestnanec
podpisanú Kartu účastníka.

3) Predložit'úradu za každého UoZ prijatého na vytvorené pracovné miesto za účelom
mentorovaného zapracovania apraxe najneskór do 10 kalendárnych dni od vzniku
jel-ro pracovného pomelu:

a) kópiu pracovnej zmluly uzatvorenej v zmysle zákona č. 31112001 Zákonníka práce
v platnom znení (ďalej len,,Zákonník práce"), v ktorej je povinný rra prvej strane
uviest', že UoZ jc prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného
projektu ,,Praxou k zamestnaniu" a platový dekrót. resp. iný podobný doklad ak
dohodnutá rnzda alebo plat nie je súčast'ou pracovnej zmluvy.

b) kópiu pracovnej zmluvy mentora a dodatok k pracovnej zmluve mentora, v ktorom.je
premietnutá výška rnzdy za mentorovanie. doba, počas ktorej sa mentorovanie bude
vykonávat', meno a priezvisko mentorovaného zamestnancalzamestnancov
a v tomto dodatku k zmluve je povinný uviest', že celá mzda za mentorovanie
bude zamestnancovi rlplatená jednorázovo po ukončení mentorovania.

c) zamestnávatel'om potvrdenú kópiu prihlášky na poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie. sociálne poistenie, starobné dóchodkové sporenie,

d) evidenciu obsadzovania nrentorovanýclr zamestnancov na pracovné miesta a
mentorov (priloha č.7),

e) podťa potreby i d'alšie doklady, ktoré určí úrad,

Tento projekt sa realizttje vtl'oka podpore: Eu,ópskello sociólnehofondu v rúnlci Operaúftho p|og|atllll
Lttdské zdroje
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4) Dodržiavat' štruktúru pracovných nriest vytvoretlýclr za účelot-l-t l-nentorovallélro
zapracovania a praxe v súlade s bodnri 1 a 2 tohto článku, pridel'ovat' n,lentoro\,al]ýI]-l

zanestnancom prácu podl'a pracovncj znluvy a platit' im za vl,konanú pr:icu
dohodnutú mzdu vsúlade s predloženou žiadost'ou o poskl,tnutie finarrčrrjch
príspevkov na mentorované zapracovanie aprax v dohodnutom výplatnom tern]íl]c:
zamestnávatel' nie je oprávnený znížit' dohodnutú mzdu do skončenia trvania
závázkll (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).

5) Obsadzovat' pracovné miesta, vyvorené za účeloni mentorovaného zapracovania
a praxe len UoZ polll'a bodu 2. tohto článku.

6) Viest'osobitnú evidenciu a merrtorovaných zamestnancov a mentorov na pracovrrýclr
miestach vytvorených za účelom mentorovaného zapracovania a praxe na základe
tejto dohody, vrátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

7) V súlade s článkom III. tejto dohody predkladať úradu mesačne počas doby
poskytovarria príspevku (najviac t) mesiacor,). r-rajneskór do poslednóho
kalendárneho dňa nasledujírceho kalerrdárneho mesiaca v ktorom bola rnzda splatrrii.
v 2 vyl-rotoveniach žiadost' o úhradu platby časti celkovci ceny priicc
mentorovaného zam€stnanca a zároveň 1 originál a 1 kópiu dokladov
preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na
poistné na povirrné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenic a
príspevku na starobné dóchodkové sporenie za zamestnancov, na zamestnávanic
ktorých sa poskytuje príspevok. Za tieto doklady sa považujú najmá: mzdový list
alebo výplatná páska. vrátane dokladov o sklttočnom vyplatcní mzdovýcl-r
prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na povinné velejné zdlavotnó.
sociálr-re poistenie a na starobné dóclrodkové sporenie nresačné výkazy preddavkov
r-ra poistnó na povinné verejné zdravotlré poistenie. nresačný výkaz preddavku vlátane
poistnél-ro a príspevkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy z účtu zanrestnávatel'a, rcsp.
polvrdetrie banky o uskutočnení platby a v prípade platby realizovanej v hotovtlsti
aj tú čast! pokladničncj knihy účtovnej jednotky za príslušriý trresiac, ktolej sa

záznam o platbe týka, resp. kde sa prednretlrý výdavok naclrádza.

8) V súlade s článkom III. tejto dolrody prcdložit' úradu za ca|é obdobic
mentorovania po jeho skončení, najrreskór do poslcdného kalcndárneho dňa
nasledujúcelro kalendárrieho nresiaca v ktorom bol príspevok za nentorovanie
uhradený, v 2 vyhotoveniaclr žiadost'o úhradu platby iednorazového príspevku za
mentorovanie a zároveň l originál a l kópiu dokladov pleukazrrjúcich vynaložcné
náklady na mentorovanie. Za ticto doklady sa považujú naimii: evidencia
odpracovaných mcsiltcov mentora (príloha č. 15B). výplatná páska, vrátanc
dokladov o skutočnonr vyplateni rnzdových prostriedkov za obdobie v ktorom bol
mentoring vykonávaný: doklady o platbách preddavku poistného na povinné verejrré
zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dóchodkové sporenic - mesačné výkazy
preddavkov na poistné na povinné vercjné zdravotrré poistenie, mesačný výkaz
preddavku vrátane poislného a prispcvkov do Sociálnej poist'ovne a výpisy z účttl

Tento proiekl sa redli-.ttje vtl'uku podpor" 
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zamestnávatel'a, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a v prípade platby
rcalizovanej v hotovosti aj tú čast' pokladničnej knihy účtovnej jedrrotky za
príslušný rnesiac, ktorej sa záznaín o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok
nachádza. V prípade ak zamestnávátcl' je SZČO a vykonáva mentoring, za tieto
doklady sa považuje len evidencia odpracovaných mesiacov mentora (príloha č.

l5B).

V súlade s článkom III. tejto dolrody predložit' úradu 1x nočas obdobia
mentorovaného zapracovania, v 2 vyhotoveniach žiadost' o úhradu platby časti
newhnutnÝch nákladov súvisiacich s mentorovaním zapracovaním, zakúpených
bczodkladne, najneskdr do 60 kaIendárnych dní odo dňa vzniku pracovného
pom€ru a zároveň 1 originál a l kópiu dokladov preukazujúcich vynaložené náklady
na mentorované zapracovanie najneskór do 30 kalcndárnych dní Drcd ukončením
doby trvania mentorovaného zapracovania. Za tieto nák|ady sa považujú najmá:
faktúry a doklady o nákrrpe, výpisy z bankového účtu zamestnávatel'a alebo potvrdenia
bank.v o uskutočnení prislušnej platby, a v prípade platby realizovancj v hotovosti
výdavkový a príjmový pokladničný doklad a aj tú čast' pokladničnej knihy
účtovnej jednotky za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka, resp, kde sa
predmetný výdavok nachádza,

V súladc s článkom IIL tejto dohody predložit' úradu lx nočas obdobia nraxe,
v 2 vyl-rotoveniach žiadost' o úhradu platby časti newhnutných nákladov
súvisiacich s írraxou, zakúpcných bezodkladne, najneskór do 30 kalendárnych
dní odo dňa začiatku praxe a zároveň 1 originál a 1 kópiu dokladov
pteukazujúcich vynaložené náklady na prax najneskór do 30 kalendárnych dni rrred
ukončením dob_r- trvania praxe. Za tieto náklady sa považujú najmá: faktúry
a doklad1., o nákupe, 1,ýpisi., z bankor,ého účttl zamestnávatel'a alebo potvrdenia banky
o uskutočnení príslušnej platby, a v prípade platby rcalizovanej v hotovosti
výdavkoqÝ a prijmový pokladničný dok]ad a aj tú čast' pok|adničnej knihy
účtovnej jednotky za príslušný mesiac. ktorej sa záznam o platbe týka. resp. kde sa
predmetný výdavok rrachádza.

11) Odovzdat' UoZ v deň jeho nástupu na pracovné miesto formulár *podkladu pre
zhodnotenie mentorovaného zapracovania a praxe a formulár záverečnélro
zhodr-rotenia mentorovaného zapracovania a pra-xe (priloha č. 16 a č. 16A),
a zabezpečií' vypracovanie predmetného záverečného zhodnotenia mentorovaného
zapracovania a praxe mentorovaným zamestnancom.

l2) Najncskór do 30 kalendarnych dní po uplyrruti 9 mesiacov od r-rástupu UoZ na
pracovné miesta vytvoreného za účelom mentorovaného zapracovania a praxe.
predložit' úradu v kópii:
a) hodnotenie mentorovaného zamestnanca zamestnávateťom (pdloha č. 15),
b) osvedčenie o absolvovaní mentorovaného zapracovanl.a a praxe mentorovaného

zalTlestnanca (príloha č. 15A ),
c) zhodnotenie mentorovaného zapracovania a praxe mentorovaným zamestnancom

(priloha č. 16),

7'ento ptqekt sa realcujeld'cka podpore z Európskeho sociálneho,fondu v ránlci Operačného progť.lmu
Lttdské zdroje
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d) záverečné zhodnotenie mentorovanélro zapracovania a praxe mentorovanyn
zamestnancom (príloha č. 16A).

12.1) Originál osvedčenia o absolvovanom zapracovaní a praxi a lrodllotenie
mentorovaného zamestnanca zamestnávatel'om odovzdat' mentorovanému
zamestnancovi.

12,2) V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru predložit' úradu relevantné
doklady - hodnotenie mentorovaného zamestnanca zamestnávatel'om, najneskór 30
kalendárnych dní odo dňa predčasného ukončenia tnentorovaného zapracovania
a plaxe, v ktorom budú uvedené aj dóvody predčasného skončetria pracovného pomeru
spolu s dokladrrri preukazujúcimi skončenie pracovného pomeru s prtjaíým UoZ.

13) Oznámit' úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia každého
skončenia pracovného pom€ru mentorovaného/ých zamestnanca(ov), na
ktorélro(ých) sa poskytujú finančné príspevky na mentorované zapracovanie a píax na
základe tejto clohody. Súčasne predložit' kópiu dokladu o skončení pracovného
porneru! potvrdenú kópiu odh|ášky zo zdravotného poisterria. sociálneho poistenia
a star:obného dóchoclkovélro sporenia,

14) Oznámit' úradu po 6 mesiacoch odo dňa skončenia doby podporenia pracovnóho
miesta (9 mesiacov), najneskór do 10 kalendárnych dní po uplynutí týchto 6

mesiacov, trvanie pracovného/ých pomeru/ov, resp. skončenie pracovnóho/ých
pomeru/ov. V oboch prípadoch aj v prípade skončenia alebo trvania pracovného
pomeru je zamestnávatel' povinný predložit' osobitné tlačivo (evidencia obsadenia
zamestnancov na pracovných miestach po uplynutí 6 mesiacoch odo dňa ukončetria
mentorovaného zapracovania a praxe , ktoré je povinnou pl!ahau,č-_ZA) a v prípade
skončcnia pracovného pomeru aj kópiu dokladu o skončeni pracovného pomcru, Ak
skončerrie pracovného pomeru nastane počas týchto 6 mesiacov, zamestnávatel' má
povinnost' preukázat' túto skutočnost' v zmysle tohto článku najneskór do 10

kalendárnych dní odo dňa skončenia pracovného pomeru,

1 5) Na vyžiadanie úradu preukázat' dodržiavanie podmienok tejto dohody. umožnit'
výkon fyzickej kontroly a poskytovat'pri tejto kontrole súčinnost', a to priebežne po
celú dobu platnosti tejto dohody a to aj po ukončer-rí platnosti tejto dohodý až do
31.12.2028.

16) Umožniť povereným zamestl,lancom Mirristerstva práce, sociálnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu aďalším
kontrolným orgánom a orgánotl-t auditu nahliadnut' do svojich účtovnýclr výkazov.
baŇových výpisov a ďalších dokladov a umožltit' vykonanie kontroly a auditu
priebežne počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich
trvania až do 31.12.2028 V pr,ípade, ak zamestnávatel' neumožní výkorr kontroly
a auditu vzniká zanrestnávatel'ovi povinnost' vrátiť poskytnuté finančné prispevky
v plne.| výške.

17) Vytvorit' povereným zamestnancom Mirristerstva práce, sociálnyclr vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Ústredia práce. sociálnych vecí alodiny. úradu a ďalšíclr
kontrolnýcl-r a audítorských olgánov. vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na
Tento proj ekt sa realizuje ld'aka podpore z Eurť,,pskeho soci álneho fondu l rámct Operačného progrd]llu
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18)

l9)

]0)

riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú súčinnost'
a všetky vyžiadané informácie a listiny. týkajúce sa najmá oprávnenosti vynaložených
nákladov.

Uchovávať túto dohodu, vrátane jej priloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskltnutých finančných príspevkov až do 31.12.2028.

Dodržiavat' zákon č. 8212005 Z, z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Označiť priestory pracoviska mentorovaných zamestnancov, na ktorých sa poskytujú
finančné príspevky v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami resp. inými
predmetmi informrrjúcimi o tom, že, že aktivity, ktoré sa realizúú v rámci projektu sa
uskutočňujú vd'aka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým
z Európskeho sociáIneho fondu. Uvedené označenie ponechat' na pracovisku po dobu
trvania tejto dohody.

Clánok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavázuje:

l) Posk}tnúť zamesttrávatel'ovi finančné príspevky na úkadu časti celkovej ceny práce
(d'alej len .,CCP") zamestnanca, ktorý bol prij atý do pracovného pomeru za ťtčelom
nrentorovaného zapracovania a praxe. na mentorovanie a na úhradu časti nevyhnutných
nákladov súvisiacich s mentorovanýn] zapracovaním a praxou, po splnení podmienok
tejto dohody, nasledovne:

- na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru l]a
mentorované zapracovanie a prax vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca.
najviac vo výške % minimálnej CCP na rok 2017, tj. rnaximálne 294,05 €
mesačne na jedného mentorovaného zamestnanca pri % pracovnom úvázku
počas najviac 9 mesiacov.

- na mcntorovanic vo výške najviac 73,5l € na l merrtorovanéio zamestnanca
(íj.12,5 % z nrinimálnej CCP rra rok 2017), vyplatený jednorázovo za celé
obdobie mentorovania (najviac 6 mesiacov) po jeho skončeni,

- na úhradu časti nelyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným
zapracovaním a praxou (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
pomócky, pracovné náradie, materiál využívaný pri mentorovanom zapracovaní
napr. zvyškové látky pre krajčírky, odpadové drevo pre stolárov) vo výške
najviac 59,89 € (t.j, 5 % z CCP na rok 2017) na jedného mentorovaného
zamestnanca, vyplatený l x počas mentorovaného zapracovania al x počas
plaxe.

Tenb projekt sa realiLqe vd'aka podpore z Európskeho sociálneho fondtt vrámci Operačného progrqn11.1

Lttdské zdroje
|ýyjv}_etlDoý lenl gr.lt, sklírr,nl,. esf, gr-lv. s/t

8



2) V súlade s bodom 1) tohto článku poskytovat' zan]estnávatel'ovi firrančné príspevky na
mentorovatté zapracovanie a prax na jeho účet. najneskdr do 30 kalendárnych dní odo
dňa predložerria kompletných dokladov podl'a článku II. bod 7) až 10 ) tejto dohody.
V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené
pochybrrosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov. lehota na vyplatenie
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax podLa predchádzajúcej vety
neplynie, a to až do skončenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov.
alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí, resp. do predloženia dokladov tak, ako je
to uvederré v článku II. bod 7) až 10) tejto dohody, ale len v lehote v ňom stanovenej.
V prípade, ak zamestnávateť nepreuk::rže za sledovaný mesiac skutočne vynaložené
náklady v lchote stanovenej v článku lI. bod 7) až 10) tejto dolrody, úrad finančné
pr,íspevky na mentorované zapracovania a prax za toto obdobie neposkytne. V prípade
dóvodrréIro podozrenia, že konaním zalnesttrávatel'a došlo k nedodržaniu podmienok
tejto dohody, a z uvedeného dóvodr.r prebielra u zat-nestnávatel'a kontro,|a alebo iné
konatrie. je úrad oprávnený pozastavit' vyplácanie finarrčrrých príspevkov na
mentorované zapracovanie a prax až do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania,

3) Vrátit' zamestnávateťovi originál dokladov v predložených podl'a článkr: ll. bod 7) až
10) tejto dohody do 60 kalcndárnych dní odo dria ich predloženia. Za deřr predloženia
dokladov sa v tomto prípade považrrje deň, keď sa predložená žiadost' o platbu stala
korrrpletr-rou, resp. deň odstránerria zistetrýcl,t nezrovnalostí v predložcrrých dokladoch.

4) Realizovat' úlrrady finančných príspevkov podl'a tejto dohody najdlhšie do 30.1 1,20l9.

Tento p],ojekl §a realizujevd'aka podpore z Eurripskeho sociálneho fondu v rátttci ()peračnélto prograLnu
Luclské zdroje
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5)

6)

Pri používaní verejných prostriedkov zachováyat' hospodárnost', efektívnost' a účinnost'
ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtor,ých pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení nicktorýclr zákonov v zner-rí neskorších predpisov.

Poskltnúť zamestnávatel'ovi materiály zabezpečljice informovanost' o tom. že aktivity,
ktoré sa realizttjú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka
prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu .

Zabezpečit' poclpísanie Karty účastníka pred vstupom do projektu, pričom dátum
podpisu rnusí byt' najneskór v derl pred vznikom pracovného pomeru, teda deň pred
vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

C|ánok IV.
Oprávnené náklady

Za oprávlrerré náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi
v súvislosti s totLto dohodou najskór vdeň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené
zamestnávatel'om a sú riadne odóvodnené a preukázané. V prípade platieb v hotovosti sťr

rráklady oprávnené vtedy, ak stav pokladrre pri konkrétnej platbe v deň platby nie je
minusový,

Výdavok v súr,islosti s finančnýrni príspevkami je oprár,nený lelt v tom pripade ak spina
podrrrienky hospodárnosti. efektívr-rosti. účelnosti a zodpovedá potrebám národného
projektu.

Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady. ktoré zamestnávatel' vynaložil na vytvorenie
pracovného miesta pre zamestnanca/ov z oprávnenej ciel'ovej skupiny, ktorý/i pled
vstupom do projektu podpísal/i Kartu účastnika,

Oprávnenými nákladmi na účely tejto dohociy sú:
- náklady na čast' CCP mentorovaného zamestnanca, ktorý bol prijatý clo

pracovného pomeru na mentorované zapracovanie aprax vo výške najviac 95 7o
CCP zamestnanca, najviac vo výške % minimálnej celkovej ceny práce na rok 2017,
t. j. maximálne 294,05 € mesačne na 1 mentorovaného zamesttlanca pri Y.
pracovnom úvázku, počas najviac 9 mesiacov,

- náklady na mentorovanie vo výške 73,51 € mesačne na 1 mentorovaného
zamestnanca (í.]. 12,5% z minimálnej CCP na rok 2016), vyplatený jednorázovo za
celé obdobie mentorovania, po jeho skončení,

- čast' nevyhnutných nákladov súvisiacich s mcntorovaným zapracovaním
a praxou na 1 mentorovaného zamestnanca Qrapr. na osobné oclrranné pracovt,té
prostriedky, pracovné pomócky, pracovné naradie, materiál využívaný pri
mentorovanom zaptacovaní napr. zvyškové látky pre krajčírky, odpadové drevo pre
stolárov) vo výške najviac 59,89 € (t.j, 5 %o zCCP na rok 2017) na jedného
nentorovaného zamestnanca, vyplatený 1 x počas mentorovaného zapracovania a 1

x počas praxe.

Oono4rru16 r,ýška finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax sa po celír
dobu trvania závázku nemení,

Tento proiekt s0 realizuje vd'aka podpore: Európskehonsocúlneho Jbndtt l rámci Operačnéllo progrullLl
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2)

Clánok V.

l)

Osobitné podmienky

Zamestnávatel', ktorému sa poskytujú verejné prostriedky. zodpovedá za hospodáret-rie s

nimi a je povinný pri ich používaní zachovávat' hospodárnosť, efektívnost' a účinnost' iclr
použitia v zrnysle § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z, z, o rozpočlových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnávatel berie na vedomie, že finančné príspevky na mentorované zapracovanie
a prax sú prostriedkami vyplatenými zo štátnelro rozpočtu SR a EÚ. Na účel použitia
týchto prostriedkov. kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzt'ahuje režim upravený v
osobitných predpisoch. najmá § 68 zákona o službách Zamestnanosti. zákon č. 35'7l20l5
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnerrí niektor,ých zákonov. zákon č.

52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o znrene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č, 39412012 Z. z, o obnedzeni
platieb v hotovosti. Zamestnávatel' súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody
sa stáva súčasťou finančného riadenia štrukturálnych fondov.

3) Uzatvorením tejto dohody nevzrriká zamestnávateťovi nárok rra ulrradenie nákladov
1, prípade. ak v rátrrci plnenia podrriierrok dohod1, nepreukáže oklenr oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnost', hospodárnosť a efektívnost'.

Vo vázbe na článok II. bod l) a 2) tejto dohody sa za deň obsadcnia pracovného micstn
u zamestnávateťa r-ra účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, t.j.
deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce
za úrčelom mentorovaného zapracovania apraxe atento deň je zároveň aj dňom
vytvorcnia pracovnóho miesta zamestnávatel'onr,

Vprípade predčasného skončenia pracovného pomeru mentorovaného/ých
zamestnanca(ov), sa pracovné miesto nepreobsadzuje a zaniká.

6) Pracovné niesto vytvorené zarnestnávateťom za účelom mentorovaného zapracovania
a praxe rremóže byť obsadené UoZ. ktorého posledným zamestnávatel'om 9 mesiacov
pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované
zapracovanie a prax bol zamestnávatel' podl'a tejto dohody, s výnilt,tkou UoZ, ktorý
u zamestnávatel'a pracoval na základe pr,íspevku v rámci niektorého aktír,neho opatretlia
na trhu práce podl'a zákona o službáclr zamestnanosti alebo na základe dohody o prácach
minro pracovnélro pomeru v zmysle Zákonníka práce (ale nie ý íej činnosli na klorú chce
l,),lyol,il' prctcovné nlieslo za účelonl meníorovaného zupracovania a pt,axe) . Ak tak
z prevádzkových alebo iných dóvodov ulobí, je povinný vrátiť úradu všetky poskytnuté
finančné pr,íspevky na toto pracovné nricsto najrreskór, do 30 kalendá,nych drrí odo dňa
vvtvorenia takéhoto pracovného miesta.

Tefllo pl(ickl sq reqli:uje l,d'aka podpore: Eu,ópskeho sociálneho fondu ll rámci ()peračného progr4nlu
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7) Za vytvorenie pracovného miesta zamestnávatel'om na účely mentorovaného
zapracovania a praxe sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoró
prcdstavujc v priemerc za 9 mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim
obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov, Ak nedošIo k zvýšeniu počtu
pracovných miest podl'a predchádzajúcej vety, zamestnávatel' je povinný preukazat',
že k tomuto zvýšenirr nedošlo v dósledku zrušenia pracovných miest z dóvodu
nadbytočnosti (§ 63 ods, 1 písm. b) Záú<onnika práce). Splnenie tejto podmienky je
zamestnávateL povinný preukázat' údajmi uvedenými v prílohe č. 8 ktorá je povinrrou
prílohou tejto dohody, najneskór do 30 kalendárnych dní po uplynutí 9 mesiacov od
vytvorenia pracovných miest vytvorených za účelom mentorovaného zapracovania
a plaxe,

8) Ak zamestnávatel'v priebehu 9 kalendárnych mesiacov od vytvorenia pracovných
miest za účelom mentorovaného zapracovania a praxe zrušil akékoťvek pracovné
miesto pre nadbytočnosť podťa § 63 ods, 1 pism. b) Zákonníka práce (príloha č. 8) je
povinný vrátit' úradu posk}tnuté finančné príspevky na mentorované zapracovanie a
prax za počet zrušených pracovnýclr miest, vo výške najnižších finančných príspevkov
poskytnutých súhrnne (pozostáya]úcich z príspelku na mentoroýanie, z príspel,ku na úhradu časti
CCP mentorovcnéllo z.)mestnQnca a z príspevku na tihradu časti neýyhnutných nákladoy stiyistttcich

s nentofoýclným zapracovanínt a praxoLl) na dohodnuté pracovné miesto, a to najneskór do 30

kalendárnych dní od zrušenia pracovného miesta z dóvodu nadbytočnosti.

9) Zamestnávatel nemóžc dočasnc pridclit' mentorovaného zamestnanca z pracovného
miesta, na ktorom vykonáva mentorované zapracovanie a prax a na ktoré sa mu v zmysle
tejto dohody poskytujú finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax ! na
výkon práce k užívatel'skému zamesttrávatel'ovi v zmysle § 58 Zákonníka práce, Ak tak
z prevádzkovýclr alebo inýclr dór,odov urobí, je povinný bez vyzvanía vrátit' úradu
ťtnarrčné prostriedk1,,. posk1,,tnuté na zamestnávanie tohto zamestnanca. najneskór do 30
kaler-rdárr-r1.,ch dni odo drla dočasného pridelenia,

l0) Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považované za porušenie finančnej
discipliny pocll'a zákona č, 52312004 Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorýclr zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
.,zákon o rozpočtových pravidlách").

l1) Podozrenie z porušenia finančnej disciplíny zo strany prijemcu finančných príspevkov
je dóvodom pre výkon následnej finančnej kontroly úradu. Ak sa preukáže porušenie
finančnej disciplíny a príjemca finančrrých príspevkov neuhradí dlžnú srrmu do
skončenia kontroly, úrad postúpi prislrršnú spisovú dokumerrtáciu na správne konanie
príslušnej Správe finančnej kontroly Slovenskej republiky. ktorá je oprávnená ukladať
n l,ymáhat' odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní
s prostriedkami štátneho rozpočtu. Príjemca finančných príspevkov je v zmysle § 31

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy povimý vrátit' finarrčné príspevky
V stanovenej výŠke.

Tenlo prolekl sa realizuleld'aka podpore z Európskeho sociálnehcl Jbndu v rdnci Operačnéllo progrdnLI
Ludské zdroje
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12) Z dóvodu. aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istélro

UoZ v tom istom časc. finančný príspevok nemóže byť poskytnutý zamestnávatelovi rra

úhradu tých nákladov. na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z verejných zdro.ior,

alebo zdrojov ESIF,

Clánok VI.
Skončenie dohody

l ) Tťrto dohodu je možr-ré skončit' na základe vzájonlnej písomnej dohody účastníkov tejto

dohody.

Z) Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedat'. Výpovedná doba
je jednomesačná a začina plynút' od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručerrí výpovede drul-rému účastníkovi tej10 dohody. Vypovedaním dohody zo strany
príjemcu príspevku, je prijemca príspevku povinný vrátit'na účet úradu úradom
stanovenú sumu poskytnutých finančných prostricdkov do 30 kalendárnych dni od
doručenia výzvy úradu na vrátenie finančných prostriedkov, ak sa s úradom
nedohodne pisomne na inej lehote.

3) Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpit' od dohody v prípade jej závažného
porušenia. Pre platnost' odstúpenia sa vyžadujc písomné oznámenie o odstúpení doručené
drulrému účastrrikovi tejto dohody. Odstúpenie je ílčinné dliom doručenia oznámenia o

odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpcnim od dohody je príjemca
príspevku povinný vrátit' na účet úradu úradom stanovcnú sumu poskytnutých
finančných prostriedkov do 30 kalendárnych dní od doručcnia výzvy úradu na
vrátenie finančných prostriedkov, v zmysle podmienok tejto dohody, ak sa s úradom
nedohodne pisomne na inej lehote.

4) Za závažné porušenic podmicnok tejto dohody sa považuje na strane zamestnávatel'a
porušenie povinností ustanovených v článku IL v bodoch l), 1.1), 1.2,2). 2.1, 3), 4). 5).

13), l 5), 16) 17) a na strane úradu porušenie povinností podl'a článku III. v bode 2). 3).

Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje aj porušenie zákona č.

8212005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zanrestnávaní aozmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5) Odstúpenie od doliody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením,

Článok VII.
všeobecné a záv€rečné ustanovenia

l) Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísanýrn oboma účastníkmi dohody, na základe pisomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody,

2) V každom písomnom styku sú zmluvné strany povinné uvádzaí'číslo tejto dohody.
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3) Právne va'ahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR, ktoré majú vzt'ah k závilzkom účastníkov tejto dohody.

4) Zmluvné strany uzatvárajú týmto dohodu podťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka,
v zmysle ktorej sa ich záv'ázkovo - právne vďahy spravujú a budú spravovat'
ustanoveniami obchodného zákonnika.

5) Prechod a prevod práv a povinnosti účastníkov tejto dohody ná tretie osoby nie je
možný.

6) Zamestnávateť súhlasí so zverejnenim údajov vyplývajúcich z tejto dohody v rozsahu:
nazov, sidlo, miesto prevádzky, počet vytvorených pracovných miest na účely
mentorovaného zapracovania a praxe, výška finančných príspevkov na mentorované
zapracovanie a prax.

7) Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dósledku jeho rozporu s

právnymi predpismi SR, nespósobí to neplatnost' celej dohody. Účastníci sa v takom
pripade zaváztljú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit' neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.

8) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma účastníkmi dohody a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9) Učinnost' dohody skončí splnením závázkov účastníkov dohody, alebo spósobom
uvedeným v článku VI. v bodoch l) a2) tejto dohody, pokial' nedójde k odstúpeniu od
dohody podl'a článku VI. bodu 3) teito dohody.

10) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. z ktoných úrad dostane jeden rovnopis
a zamestnávatel' dostane jeden rovnopis, Účastníci dohody vyhlasujú, že-sú oprávnení
túto dohodu podpísat', že si ju riadne a dósledne prečítali a súhlasia s jej obsahom,
neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášt' rrevýhodných podmienok a na znak súhlasu sjej
obsahom ju vlastnoručne podpisuj ú,

V Cadci dňa23.03.2017 V Čadci dňa23.03.2Ol7

Z

pin..'}""t;';i;;;;''''-'"
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci
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