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Dohoda 
č. 20/05/060/27 

o poskytnutí prispevku na tihradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na iihradu 
nákladov na dopravu zamestnancov podra § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a dopineni niektorých zákonov 
v zneni neskoršich predpisov 

na kalendárny rok 2020 
(d'alej len „dohoda"), 

uzatvorená medzi účastnikmi dohody: 

Ĺ1radom práce, sociálnych veci a rodiny Galanta 
sidlo : Staničná 5, 924 01 Galanta 
v mene ktorého koná: Mgr. Andrea Brunnerová 
IČO: 30794536 
čislo tIčtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0052 9539 [Štátna pokladnica] 
(d'alej len „tírad") 

a 

zamestnávaterom 
názov/obchodné meno: Dom kultúry 
sidlo zamestnávatel'a: Školská 118/1, 926 01 Sered' 
sfdlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: D.Štúra 795/35, Sered', 92601 
v mene ktorého koná (meno a priezvisko) Mgr. František Čavojský 
1ČO: 31871798 
Čisla fičtov v tvare IBAN: 	SK24 0900 0000 0050 3668 8778 
SK74 0900 0000 0050 3668 8751 	SK02 09000000 0050 3668 8786 

(d'alej len „zamestnávater) 
spolu „Oastnici dohody". 
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'elánok 1. 
Cčel a predmet dohody 

1. Očelom dohody je aprava práv a povinnosti ačastrifkov dohody pri poskytovani finančného 
prispevku na ilhradu prevddzkovych nákladov chránenej dielne (CHD) a na Uhradu nákladov 
na dopravu zamestnancov (d'alej len „prispevok") podra § 60 zákona 6. 5/2004 Z. z. o službdch 
zamestnanosti a o zmene a dopinenf niektorych zákonov v znenf neskoršich predpisov (d'alej 
len „zákon o službách zamestnanosti"). 

2. Predmetom dohody je poskytnutie prfspevku zamestnávaterovi, ktorý poskytuje &ad zo 
zdrojov Európskeho sociálneho fondu (d'alej len „ESF") a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky (d'alej len „ŠII") v zmysle: 
a) Operačného programu Eudské zdroje 
b) Národného projektu Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutim - 4 

Článok II 
Práva a povinnosti zamestnávatera 

1. Zamestnávater má na základe tejto dohody právo na poskytnutie prfspevku na Uhradu nákladov 
ktoré mu vznikli pri prevádzke CHD , za prislušný kalendárny Atvrťrok kalendárneho roka ku 
ktorému sa pinenia vyplývayice z tejto dohody vzfahujú, na zamestnávanie občanov so 
zdravotným postihnutim v CHD , v maximdlnej vyške podra 6. III bod 1, ak o prispevok 
pisomne požiada. 

2. Zamestnávater môle požiadať  o poskytnutie prispevku podra bodu 1 za kalendárny štvrťrok 
(referenčný štvrťrok ku ktorému sa viažu prislušné náklady) najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca nasleduyiceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý prispevok žiada. 
Pre napinenie tohto práva musi zamestnávater predložiť  aradu (najneskôr do posledného dňa 
mesiaca, ktorý nasleduje po skončeni prislušného kalendárneho štvrťroka za ktorý sa prispevok 
žiada) pisomml žiadosť  o Oradu platby, spolu s dokladmi (v jednom origináli a jednej k6pii), 
preukazujúcimi skutočne vynaložené oprávnené náklady a prehl'ad o štruktiare zamestnancov so 
zdravotným postihnutfm v CHD. 
Lehota na predloženie žiadosti o aradu platby spolu s prislušnými dokladmi sa považuje za 
spinenú, ak je fyzicky doručend na úrad najneskôr v posledný deň  uvedenej lehoty. 

3. Za doklady podra bodu 2 sa povalujú najma: mzdový list alebo výplatrid páska, vrátane 
dokladov o skutočnom vyplateni mzdových prostriedkov, doklady o platbách preddavku 
poistného na sociálne poistenie a na starobné dôchodkov6 sporenie, mesačné vykazy 
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, a vypisy z lačtu zamestnávatera, resp. 
potvrdenie banky o uskutočneni platby a iné doklady preukazuyice prevádzkové náklady. 
Ak zamestnávater môže vydavok v zákonom stanovenej lehote preukázať  len elektronickym 
vypisom z fičtu, predložil pfsomné prehlásenie, že v súvislosti s preukazovanfm íffirady 
optivnených vydavkov predložil ako podporny doklad vytlačený elektronický dátový výpis z 
Učtu, ktorý mu po dohode s bankou bol zaslany na jeho e-mailovú adresu v PDF formáte 
chrdnenom heslom, resp. inym identifikačnym kódom. V prehldseni tiež uvedie, že si je 
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vedomý, že po vytlačeni a predloženi takéhoto elektronického dátového výpisu z 6čtu, je 
povinný tento elektronický dátový výpis z fičtu archivovať  aj v elektronickej podobe po dobu 
uchovávania dokladov týkaj6cich sa poskytnutého tohto prispevku a zabezpečf ich priebežné 
ukladanie v elektronickej forme. 
Pri žiadostiach o 6hradu platby, ktoré bud6 obsahovať  výdavky realizovand v hotovosti 
z pokladne (napr. výplata miezd, administrativa CHD , 6hrada odvodov a pod.) je 
zamestnávater povinný predložiť  aj t6 časť  pokladničnej knihy za prislušný mesiac, ktorej sa 
záznam o platbe týka. V prfpade platieb v hotovosti s6 náklady oprávnené vtedy, ak stay 
pokladne pri konkrétnej platbe v deň  platby nie je minusový. Pre 6čely pos6denia oprávnenosti 
prislušných výdavkov nie je potrebné, aby zamestnávater predkladal ce16 pokladničn6 knihu za 
prfslu§ný mesiac, postači len prfslu§ná strana, kde sa predmetný výdavok nachádza. 
Zamestnávater je povinný predkladať  fičtovné doklady v rozsahu podra § 10 ods. 1 zákona 
6. 431/2002 Z. z. o 6čtovnictve v znenf neskoršich predpisov. 

4. Zamestnávater si uplatňuje prfspevok podra bodu 1 na zamestnancov so zdravotným 
postihnutim (ZP) v CHD v s6lade s priznaným postavenim CHD v nasledovnej štrukt6re: 

Miera poklesu schopnosti vykonávar 
zárobkovú činnosr 

Počet zamestnancov 
Rozsah dohodnutčho 

tfidenného pracovného času 
. 	 (v hod) 

Zamestnanec so ZP s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať  zarobkovn činnosť  

nižgou, nanajvyg rovnou 70 % 

1 22,50 
1 26 

Zamestnanec so ZP s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať  zarobkovú činnosť  

vynou ako 70 % 

I 7'2,5 

1 26 

5. V pripade financovania prispevku v rámci národného projektu zo zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) je zamestnávater povinný zabezpečiť  za každého zamestnanca so ZP, 
na ktorého poladuje 6hradu prevádzkových nákladov CHD , vypinenie a podpisanie Karty 
6častnika projektu s dátumom, ktorým je začiatok podporovaného obdobia (deň  vstupu do 
aktivity v rámci národného projektu). Ak vypinená a podpisaná karta 6častnika nebude 
doložená k tejto dohode, nem6že byť  takýto 6častnik projektu financovaný z prostriedkov ESF. 

6. Zamestnávater je povinný oznamovať  6radu každ6 zmenu dohodnutých podmienok najnesk6r 
do 30 kalendámych dní odo dria uskutočnenia zmeny, (najma zmeny právneho stavu, sidla 
prevádzky alebo pracoviska zmenu v miere poklesu schopnosti vykonávať  zárobkov6 činnosť, 
zmenu maj6cu dopad na priznand postavenia chráneného pracoviska, vrátane oznámenia 
aktualizovanej štruktúry zamestnancov so ZP, ktorá je prflohou pod bodom 6. 4 k žiadosti 
o poskytnutie prispevku - Prehl'ad o štruktare zamestnancov so zdravotným postihnutfm 
v CHD/CHP v pripade, ak d6jde k zmene zamestnancov so ZP a pod.). Ak zamestnávater 
neoznámi 6radu niektor6 zo zmien dohodnutých podmienok do stanoveného terminu podra 
prvej vety, arad za obdobie od vzniku zmeny až do dim reálneho zistenia (oznámenia) zmeny 
prispevok neposkytne. 
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7. Na vyžiadanie íiradu preukázaf dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožnif a strpief výkon 
kontroly a poskytovaf pri tejto kontrole všetku potrebna súčinnosf, a to priebežne po cell dobu 
platnosti tejto dohody až do 31.12.2028 odo dria poslednej arady oprávnených nákladov. 

8. Umožnif povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecf a rodiny Slovenskej 
republiky, Ostredia price, sociálnych vecf a rodiny, firadu, štátnym kontrolným orgánom 
a orgánom auditu nahliadnuf do svojich lačtovných výkazov, bankových výpisov a d'alšich 
dokladov a umožnif vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania závazkov 
vyplývajíicich z tejto dohody, a to aj po ukončenf ich trvania až do 31.12.2028, vytvorif 
povereným zamestnancom kontrolných a audítorských orgdnov primerané podmienky na riadne 
a včasné vykonanie kontroly a poskytnilf im pri výkone kontroly potrebnii sfičinnosf. 

9. Ak sa pri výkone finančnej kontroly preukáže, že zamestnávater použil prispevok neoprávnene, 
je povinný neoprávnene vyplatené prostriedky bezodkladne vrátif na íičet úradu, najneskôr však 
do 30 kalendárnych dni od zistenia tejto skutočnosti, ak sa s firadom nedohodne inak. 
Zamestnávater je povinný ozndmif úradu vrátenie prfspevku. Nedodržanie podmienok 
ustanovených v tomto bode sa bude považovaf za porušenie finančnej disciplíny podra § 31 
ods. 1 zákona 6. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a dopinenf niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. 	. 

10. V prfpade výsledku zíičtovania - preplatku preddavkov (okrem výsledku ročného zatovania 
poistného na verejné zdravotné poistenie), ktoré boli v rámci oprávnených výdavkov &adorn 
uhradené, je zamestnávater povinný oznámif tíito skutočnosf firadu. Finančné prostriedky, 
ktoré zamestnávaterovi neprináležia, je povinný vrátif podra § 451 ods. 1 Občianskeho 
zákonnika z vlastného podnetu, na základe pričinnej vazby k poskytnutému prispevku. 
Zamestnávater je v takých pripadoch povinný vrátif na íičet úradu časf poskytnutého 
prfspevku, zodpovedajilcu výške preplatku, najneskôr do 30 kalendárnych dnf odo dňa prijatia 
preplatku, ak sa s ilradom nedohodne inak. 

11. Uchovávaf dito dohodu vrátane jej prfloh a d'alšie doklady týkajilce sa poskytnutého prispevku 
najmenej 7 rokov od skončenia Operačrao programu Eudské zdroje (OP 1.2) na roky 
2014 - 2020. 

12. Označif priestory, resp. vybavenie CHD , ktoré bolo fmancovand na základe tejto dohody 
z prostriedkov ESF plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci povinnej publicity, 
informujilcimi o spolufinancovani z ESF. Uvedené označenie ponechat' po dobu trvania tejto 
dohody. 
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Článok III. 
Práva a povinnosti úradu 

1. Poskytnúť  zamestnávaterovi prispevok do maximálnej výšky 13 953,56 EUR, slovom 
trinásťtisicdeväťstopäťdesiattri EUR a päťdesiatšesť  centov za kalendárny rok 2020 . 
Poskytnilť  najviac 25% z ročnej výšky prispevku do výšky 899,07 EUR, slovom 
osemstodeväťdesiatdeväť  EUR a sedem centov na jedného zamestnanca so ZP s mierou 
poklesu schopnosti vykonávať  zárobkovil činnosť  nižšou, nanajvýš rovnou 70% a najviac.  25% 
z ročnej výšky prispevku do výšky 1 798,15 EUR, slovom tisicsedemstodeväťdesiatosem EUR 
a pätnásť  centov na jedného zamestnanca so ZP s mierou poklesu schopnosti vykonávať  
zárobkovil činnosť  vyššou ako 70 % za prislušný kalendárny štvrťrok. 

2. Poskytrulť  prfspevok za prislušný kalendárny štvrťrok do 60 kalendárnych dní odo dňa 
predloženia dokladov preukazujňcich fihradu vynaložených nákladov a na zaklade pisomnej 
žiadosti o úhradu platby. 

3. Orad pred poskytnutim prfspevku overf rozsah týždenného pracovného času u zamestnanca so 
ZP, na ktorého sa prispevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižši ako 
rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, prispevok sa poskytuje v pomemej časti 
maximálnej štvrťročnej výšky prispevku. 

4. Ak firad zisti v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo ma pochybnosti o pravosti alebo 
správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie prispevku podl'a bodu 2 neplynie, a to 
až do skončenia kontroly predložených dokladov, alebo do odstránenia zistených nezrovnalostf, 
resp. do predloženia chýbajňcich dokladov podl'a článku II bod 3, ale len v lehote stanovenej 
Ciradom. Ak zamestnávatel' nepreukáže všetky skutočne vynaložené náklady v stanovenej 
lehote, (wad prfspevok za toto obdobie neposkytne, resp. ho poskytne len v preukázanej výške. 

5. V pripade dôvodného podozrenia, že konanim zamestnávatera došlo k nedodržaniu podmienok 
tejto dohody, a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávatera kontrola alebo iné konanie, je 
&ad oprávnený pozastaviť  vyplácanie prispevku al do ukončenia výkonu kontroly alebo iného 
konania. 

6. Vratiť  zamestnávatel'ovi komplet originálov dokladov, predložených podl'a článku II. bod 3 do 
90 kalendárnych dni odo di% ich predloženia. 

7. Zachovávat' hospodámosť, efektivnosť  a ňčinnosť  použitia verejných prostriedkov a v súlade 
s §19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách. 

8. Poskytnňť  zamestnavatefovi propagačné predmety (nálepky, plagáty, informačné a prezentačné 
materiály) v rámci zabezpečenia povinnej publicity o ESF. 
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Článok IV. 
Oprávnené náklady 

1. Za oprávnené náklady v zmysle tejto dohody sú považované len tie náklady, ktoré vznikli 
zamestnávaterovi v súvislosti s touto dohodou za obdobie od 	 a do 31.12 	 a boli 
zamestnávatefom skutočne vynaložené v súlade s predpismi pre používanie finančných 
prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ak je prispevok poskytovaný 
v rámci národného projektu financovaného z ESF), v súlade s prislušnou schémou pomoci, 
podra ktorej sa prispevok poskytuje (v prfpade, le prfspevok je minimálnou/štátnou pomocou) 
a sú oprávnené podfa bodu 2. 

2. Za oprávnené prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých 
úhradu sa poskytuje zamestnávaterovi prfspevok, sa považujú: 
a) nájomné a náklady na služby spojené s najomným, 
b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je 

prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastnf 
zamestnávater, 

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

služieb, 
f) náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorf sú občanmi so zdravotným postihnutim, 
g) náklady na opravu a adelbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielfia alebo 

chránené pracovisko, ak tento objekt vlastni zamestnávater a ak tieto náklady súvisia s 
prevádzkovanim chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

h) náklady na opravu a adržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak 
toto zariadenie vlastnf zamestnávatef, 

i) náklady súvisiace so zabezpečovanim administrativy chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska. 

3. Ak súčasfou nákladov podfa bodu 2 je aj daft' z pridanej hodnoty a zamestnávatefovi nevznikne 
nárok na odpočitanie dane z pridanej hodnoty podfa zákona 6. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znenf neskorštch predpisov považuje sa daň  z pridanej hodnoty za prevádzkový 
náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 

4. Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpečovanim dopravy 
zamestnancov, ktori sú občanmi so ZP, zamestnávaterom na miesto výkonu zamestnania 
a spa'. Prispevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a spat' poskytnutý 
prispevok podfa § 53b zákona o službách zamestnanosti. 
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Článok V 
Osobitne podmienky 

1. Zamestnávater, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospoddrenie s nimi 
a je povinný pri ich poulivani zachovávaf hospodámosf, efektívnosf a áčinnosf ich použitia 
✓ zmysle § 19 ods. 3 zákona 6. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spravy 
a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. Overovanie 
hospodámosti, efektívnosti a 6čelnosti vykoná úrad na základe poskytnutých dokladov 
a dostupných informácif a v súlade so zásadou primeranosti výdavku. Výdavok je primeraný ak 
zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 6čelu, na ktorý bol 
vynaložený. Primeranosf výdavkov sa posudzuje podra bežných cien trhu, pokiar cenu pre 
danú prácu/službu/tovar nestanovuje osobitný predpis. 

2. Na použitie verejných prostriedkov, ich kontrolu, vymáhanie a ukladanie sankcii za porušenie 
finančnej discipliny sa vzfahuje režim upravený v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

Sú to najmä zákon 6. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov, zákon 6. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich 
predpisov a v prfpade spolufinancovania z prostriedkov ESF aj zákon 6. 292/2014 Z. z. 
o prispevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov, prfslušný národný projekt a iné. . 

3. Zamestnávatel' berie na vedomie, že prfspevok, a to aj každá jeho časf, je finančným 
prostriedkom vyplateným z ESF, a že jeho prijatim na zdklade tejto dohody sa stáva súčasfou 
systému riadenia štrukturálnych fondov. 

4. Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistf porušenie finančnej disciplíny, úrad oznámi 
porušenie finančnej discipliny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladaf a vymáhaf 
odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej discipliny. Ak zamestnávater odvedie fmančné 
prostriedky vo výške porušenia finančnej discipliny do dŕía skončenia kontroly, správne 
konanie sa nezačne. 

5. Ak je prijfmaterom prispevku podnik a činnosf, na ktorú sa prispevok poskytuje je 
hospodárskou činnosfou, tak prispevok je štátnou, resp. minimálnou pomocou, na ktorú sa 
vzfahujú pravidld pre štátnu pomoc, a to najmä 

a) zákon č. 358/2015 Z. z. o áprave niektorých vzfahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a dopineni niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), 

b) Nariadenie Komisie (E6) č. 1407/2013 z 18 decembra 2013 o uplatriovani článkov 107 
a 108 zrnluvy o fungovant Európskej únie na pomoc de minimis - tvori právny základ pre 
Schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. 16/2014, 

c) Nariadenie Komisie (E0) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatriovani článkov 107 
a 108 zmluvy o fungovanf Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 
pornohospodárstva (d'alej len „nariadenie Komisie (E6) 6. 1408/2013) - tvorf právny základ 
pre Schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetvi pornohospodárskej 
prvovýroby 6. 7/2015, 
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d) Nariadenie Komisie (EÚ) Č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhláseni určitých kategórif 
pomoci za zlučiterné s vnútorným trhom podra článkov 107 a 108 zmluvy - tvorf právny 
základ pre Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijfmanie do 
zamestnania a zamestnávanie znevyhodnenych zamestnancov a zamestnancov so 
zdravotným postihnutfm SA. 40975 (2015/X). 

6. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMO SR) je v zmysle § 14 zákona o štátnej 
pomoci oprávnený kontrolovat' poskytnutie pomoci u poskytovatera pomoci (úrad) ako aj 
u prfjemcu pomoci (zamestnávater). Za účelom overenia relevantných skutočnosti je 
zamestnávater povinny umožnif PMO SR toto overenie. PMO SR je oprávnený osobe, ktorá 
porušila povinnost', uložif pokutu. 

7. Platby v hotovosti sú podra Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
programové obdobie 2014 — 2020 v platnom znenf limitované: hotovostné platby zahŕŕiajúce 
výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov 
súvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie sú oprávnené. V pripade úhrad spotrebného 
materiálu sú výdavky uhrádzand v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo 
neprekročia sumu 500 E, pričom maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom 
mesiaci nepresiahne 1 500 E. Podl'a § 4 zákona o obmedzeni platieb v hotovosti pri právnických 
osobách a fyzick 'ych osobách - podnikateroch sa zakazuje platb4 v hotovosti, ktorej hodnota 
prevyšuje 5 000 EUR. 

8. Platby v hotovosti sú podra zákona Č. 394/2012 Z. z. o obmedzenf platieb v hotovosti 
limitovand sumou 5 000 EUR. 

9. Zamestnávater súhlasf so zverejnenfm údajov o riom vyplývajúcich z tejto dohody vo verejne 
dostupných informačných zdrojoch: 

a) názov a právna forma, 
b) identifikačné čislo alebo iný identifikátor, 
c) sfdlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby, 
d) prevažujúca činnosf podra štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti, 
e) počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutim, 
f) dátum založenia, dátum zrušenia, 
g) druh vlastnictva, 
h) typ zriad'ovatera, 
i) oblast' podnikania. 

Článok VI. 
Skončenie dohody 

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane uplynutim doby trvania dohody a zároveň  spinenfm 
záväzkov oboch účastnfkov dohody, alebo uhradením maximálnej dohodnutej sumy podra 61. 
III bod 1, alebo zrušenfm priznaného postavenia CHD . 
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2. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastat' na základe vzájomnej pisomnej dohody 
fičastnikov dohody. Oprávnene poskytnuté a čerpand pinenia podra tejto dohody do dňa 
nadobudnutia kinnosti jej skončenia zostávajú nedotknuté. 

3. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastat' aj z dôvodu výpovede. Každý účastnik 
dohody je oprávnený pfsomne dohodu vypovedaf. Výpovednd doba je jednomesačná a začfna 
plyndf od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujíiceho po doručenf výpovede. V takom 
pripade úrad poskytne prfspevok len za preukázané prevddzkové náklady, ktoré 
zamestnávaterovi vznikli do začatia plynutia výpovednej doby. 

4. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastat' aj z dôvodu odstímenia. Každý z fičastnikov 
dohody je oprávnený odstdpif od dohody pri závažnom portgeni podmienok dohody. Pre 
platnosf odstdpenia sa vyžaduje pisomné oznámenie o odstímenf doručené druhému 
účastnikovi dohody. Odstúpenie je íčinné Mom doručenia oznámenia o odstímenf druhému 
účastrakovi dohody. Odstímenim od dohody sa táto ruši od začiatku. Zamestnávater je povinný 
vratif na ačet úradu poskytnuté finančné prostriedky, ktorých výšku vyčfsli úrad, do 30 dni od 
nadobudnutia ainnosti odstímenia od dohody. Za zdvažné porušenie podmienok dohody sa 
považuje porušenie článku II bodov 7, 8 a článku III bod 2. Odstímenie od dohody sa nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením. 

5. Forma skončenia dohody nemá vplyv na vydanie pripadného bezdôvodného obohatenia 
niektorého z jej fičastnikov podra § 451 Občianskeho zákonnika. 

Článok VII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Očastraci dohody môžu dohodu menif alebo dopiňaf len pfsomným dodatkom k dohode 
podpisaným oboma dčastnikmi dohody, na základe pfsomného ndvrhu jedného z účastnikov 
dohody. 

2. Právne vzfahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona o službách 
zamestnanosti, Občianskym zákonnfkom a ostatnými všeobecne zdvaznymi právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a Eur6pskych spoločenstiev, ktoré majú relevantný vzfah 
k záväzkom účastnikov dohody. 

3. Očastnfci dohody buck' pri pisomnom styku uvádzaf čislo tejto dohody. 

4. Dohoda nadobilda platnosf Mom jej,  podpfsania oboma účastnikmi dohody a účinnosť  dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Učinnosf dohody skončf spinenfm zdvazkov účastnfkov 
dohody, pokiar nedôjde k skončeniu dohody podl'a čl. VI bod 1, vypovedaniu dohody 61. VI 
bod 3 alebo k odstímeniu od dohody podra 61. VI bod 4. 
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5. Prechod práv a závazkov z tejto dohody na tretiu osobu nie je možný. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a zarnestnávater 
jeden rovnopis dohody. 

7. Očastnici dohody vyhlasujú, že sú oprávnenf dohodu podpfsaf, že si ju riadne a d6sledne 
prečitali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášf nevýhodných podthienok 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

Galanta dria 	13 13-  2020 	Galanta cilia 	1 3 	2020 

Za zamestnávatera: 	 Za úrad:  

Mgr. František Čavojský 
Štatutárny zástupca zamestnávatera 

Mgr. AiUrea Brunnerová 
r.  diter úradu 

Pr iloha : Karta/y účastnika projektu 
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