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Dohoda

číslo:l8/371060l|92
o

posĘtnutí pľíspevku na úhľadupľevádzkoých nákladov chľánenej dielne alebo

chľáneného pracoviska a na úhľadunákladov na dopravu zamestnancov podl'a $ ó0 ods.2
zákona č,. 5 12004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov
v znenĺ neskoľšíchpredpisov
na kalendáľny ľok 2018
(ďalej len,,dohoda"),
uzatv orenä medzi účastníkmidohody:

Úľadom práce, socĺálnych vecí a rodiny Pľešov
Sídlo:
v mene ktorého koná:

IČo:

čísloúčtuv tvaľe IBAN:
(ďalej len,,úľad")

Slovenská 87,080 28 Prešov
PhDr. Alena Krištofíková, riaditeľka
30 794 536
sK75 8180 0000 0070 0053 3642

a

zamestnávatel'om
názovlobchodné meno:
sídlo zamestnávatel'a:
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska:
v mene ktorého koná (meno a pľiezvisko):

IČo:
čísloriětu v tvare IBAN:

Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 66 Prešov
Námestię Kľáľovnej pokoja 3,
080 01 Prešov
[ng. Andrea Turčanová
00327 646
sKl2 7500 0000 004008549274

(ďalej len,,zamestnávatel"')
spolu,,účastnícidohody".

Tento

pľojekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v rámci Opeľačnéhopľo4rąmu Ľudske zdroje.
www' employment. gov.sk / www.esÍ. gov.s
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článot l.

Účel a predmet dohody

l.

Učelom dohodyje úprava práv a povinností účastníkovdohody pľi poskytovaní Íinančného
príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne (CHD) alebo chráneného
pracoviska (CHP) a na úhradu nákladov na dopľavu zamestnancov (d'alej len
,,príspevok.,)
podl'a $ 60 zákona ě. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dôpheni niektorých
zákonov v znení nęskoršíchpľedpisov (d'alej len,,zákon o sluŽbách zamestnanosti,.).

2. Pľedmetom dohody je poskytnutie pľíspevkuzamestnźtvatel'ovi, ktorý poskytuje úrad zo
zdrojov Európskeho sociáIneho fondu (d'alej len ,,ESF") a štátnęho ľozpočtuSlovenskej
republiky (d'alej len ,,ŠR";v zmysle:
a) operačnéhopľogramu Ľudské zdroje
b) Národného pľojektu,,Podpoľa zamestnźtvania občanov so zdravotným postihnutím-Z"
Článok II
Práva a povinnosti zamestnávateloa

1. Zamestnávatęl'mánazáklade tejto dohody právo naposkytnutie príspevku na úhradu nákladov
ktoré mu vznikli pri prevádzke CHD/CHP, za príslušnýkalendárny štvrt'ľokkalęndárneho roka
ku ktoľémusa plnenia vyplývajúce ztejto dohody vzt'ahuju, na zamęstnávanie občanov so
zdľavotným postihnutím v CHD/CHP, v maximálnej výške podl'a č. III bod 1, ak o pľíspevok
písomne poŽiada.

2. Zamęstnávatel' möže pożiadať o poskytnutie príspevku pod|'a bodu 1 za ka|endtlrny štvrt'rok
(referenčný štvrt'rok ku ktoľému sa viaŽu pľíslušné
náklady) najneskôr do konca kalendárneho
męsiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrt'roku, zaktoý pľíspevok żiada.
Pre naplnenie tohto práva musí zamestnávatel' predložiť úľadu(najneskôľ do posledného dňa
mesiaca, ktorý nasleduje po skončenípríslušnéhokalendáľneho štvďroka zaktorý sa príspevok
żiada) písomnú žiadosť o úhradu platby, spolu s dokladmi (v jednom origináli a jedńej Ŕopii;,
preukazujúcimi skutočne vynaloŽené opľávnené náklady a prehl'ad o štruktúľezamestnancov so
zdravotným postihnutím v CHD/CHP.
Lehota na predloŽenie žiadosti o úhľaduplatby spolu s pľíslušnýmidokladmi sa považuje za
splnenú, akje fyzicky doručená na úľadnajneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

3.

Za doklady podl'a bodu 2 sa považujúnajmä: mzdový list a výplatná páska, vľátane dokladov o
skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov, doklady o platbách preddavku poistného na
sociálne poistenie a na staľobné dôchodkové sporenie, mesačnévýkazy pľeddavkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie, a výpisy z ilětu zamestnávatel'a, ľesp. potvrdenie banky o
uskutočneníplatby a iné doklady preukazujúce prevádzkové náklady.

Ak zamestnávatel' möże výdavok v zákonom stanovenej lehote preukázať len elektľonickým
výpisom z űětu, pľedložípísomné vyhlásenie, že v súvislosti s preukazovaním úhľady

oprávnených výdavkov pľedložilako podpoľný doklad výlačený elektronický dátový výpis z
účtu,ktory mu po dohode s bankou bol zaslaný na jeho e-mailovú adresu v PDF formáte
chránenom heslom, resp. iným idęntifikačným kódom. Vo vyhlásení tiež uvedie, Že si je
vedomý, že po vytlačenía predložení takéhoto ęlektronického dátového qýpisu z űčtu, je
povinný tento elektronický dátový ýpis z účtuarchivovať aj v elekÍronickej podobe po dobu

Tento pľojekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociálnehofonúl
v rómci operačnéhopľogramu Ľudslýź zdroje.
wwlłl. e mp l ovme nt. ?ov. s k / www. es-f. qov. s k
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dchovávania dokladov týkajúcich sa poskytnutého tohto príspevku
a zabezpeč,í ich priebežné
ukladanie v elektronickej forme.
Pri Žiadostiach o úhľaduplatby, ktoľébudú obsahovat' vydavky realizované v hotovosti

z

pokladne (napr. výplata miezd, administľatíva CHD/Crip, ĺłlľaaaodvodov
a pod.) je

zamestnávatel' povinný predloŽit' aj tú časťpokladničnej knihy za pľíslušný
mesiac, Lto..; šu
záznam o platbe' týka. V prípade platieb vhotovosti su nákiady'opľávnéné
vtedy, ak štav
pokladne pľi konkrétnej platbe v deň platby nie je mínusový. ľre
ĺoelý posúdenia oprávnenosti
príslušnýchvýdavkov nie je potrebné, aby zaměstnávatęl' piedkladal c!ů pokladniěnú
knihu za
príslušný mesiac, postačílen príslušná strana, kde sa predmetný výdavok
iachádza.
Zamestnźwatel' je povinný predkladat' účtovnédoklädy u .ožruňu podl'a
$ l0 ods. 1 zákona
ě. 431/200Ż Z. z. o účtovníctvev znení neskorších pľedpisov.

4' Zamęstnávatel' si

ugl_11ňuje pľíspevokpodl'a bodu 1 na Zamestnancov so zdravotným
postihnutím (ZP) v CHD/CHP v súlade s priznaným postavením
CHD/CHP v nasledovnej

štruktúre:

Miera poklesu schopnosti wkonáva('
zá robkovú_

činnostl

Počet zamestnancov

Zamestnanec so ZP s mierou noklesu
schopnosti vykonávat' zárobk6vü --ctnnost

8

Zamestnanec so ZP s mierou poklesu
schopnosti vykonávat' zarobk6vú ---

I

-.- Rozsah dohodnutého

Ęýždenného pracovného času
(Ý hod)
7

nižšou,nanajvýš ľovnou 70 7o

ct

nnost'

vyššou ako70oÁ

5'

V pľípade financovania pľíspevku V ľámci národného pľojektu zo zdrojov
Európskeho
sociálneho fondu (ESF) je zamestn ávatel' povinný zabezpeŁiť zakaždéhozamestnanc
a so ZP,
na ktorého poŽaduje úhradu pľevádzkových nákladov crĺb/cHP, vyplnenie
a podpísanie Kaľty
účastníkaprojektu s dátumom, ktorým je začiatok podporovanéhđobdobia^
vstupu dá
aľtivityv ľámci.národného projektu). Každý účastník,ktôľý do projektu vstúpi1déĺ
(bez ohl'ádu na
dlžku jeho zapojenia v projekte) musí mat'vyplnenú kartu účastnĺú.
* vypinená a podpísaná
kaľta účastníkanebude doloŽená k tejto đohodenemôže byť takýto úěastníkpľojektu
financovaný z prostriedkov ESF.
6' Zamestnávatel' je povinný oznamovat'úľadu kaŽdű Zmenu dohodnutých podmienok najneskôr
do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia ,^"ny, vrátane oznélmęnia
aktualizovanej štruktúľyzamestnancov so ZP, ktorá je prílohou póá uoao,,,
č. 3 k Žiadosti
o poskytnutie príspevku - Pľehľąd o štľuktúrezamestnancov
so zdravotným postihnutím
v CHD/CHP v prípade, ak dôjde k zmenę zamestnancov so ZP.
7 ' Na vyžiadanie úradu preukázat'dodľžiavanie podmienok
tejto dohody, umoŽnit'a stľpiet'výkon
kontľoly a poskytovať pri tejto kontrole všetku potrebnú sú-činnost',a io pľiebeŽne pó
celú äobu

8'

platnosti tejto dohody až' do 31.12.2028

UmoŽniť poveľeným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej
ľepubliky, Ústredia práce, sociálnych vecí a .ojiny, úradu, štátnym kontľolným
orgánom
a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných
baniovych
výpisov a d]alších
ýkazov,
dokladov a umoŽnit' vykonanie kontľoly alebo auditu pľiebežnepo8u, tľvania
zéxäzkov
Tento projekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho sociĺźlnehofonúl
v rdłnci Operačného progrąmtt Ľudske zdľoje.
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vytvoľtl
vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania aż do 3lJŻ2028'

na riadne
poveľeným zamestňancom końtrolných a audítorských orgánov primeľané.podmienky
potrebnú súčinnosť'
a včasnévykonanie kontroly a poskýtnúťim pri qýkone kontroly
Ak zamestnávatel' neumoiní_výkon kontróly álebo auditu' vzniká mu povinnosť vľátiť
poskytnuté f,lnančnéprostľiedky v plnej výške'
pouŽil príspevok neopľávnene'
9. Ak sa pri výkone finančnej kontroly preukáŽe, źe zamestnávateľ
však
je povinný neoprávnene výplatené p-'t.i"dLy bezodkladne vrátiť na účetúľadu,najneskôr
inak'
nedohodne
úľadom
do 30 kalendáľnych dni od zistänia tejto skutočnosti, ak sa s
podmienok
Zamestnt*ateľ j; povinný oznámiť úiadu vrátenie príspevku. Ned.odrŽanie
disciplíny podl'a $ 3l
ustanovený"l., uio*io bodó sa bude povaŽovať za porušenie finaněnej
spľávy a o Zmene
ods. l zélkona č,. 5Ż3l2OO4 Z. z. ó ľozpočtovýchpravidlách verejnej
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov.
zúětovania
l0. V prípade výsledku zűčtovania - preplatku preddavkov (okrem výsledku ročného úradom
výdavkov
poistného na veľejné zdravotné poiitenie;' któré boli v rámci oprávnených
prostriedky,
Finančné
úradu.
uhradené, je zaĺiestn źĺvateľpđvinnýoznámiť túto skutočnosť
ktoľézamęstnávateľovi n"piinźi"żía,i" povinný vrátiť podl'a $ 45l ods' 1 občianskeho
príspevku'
zákonníka z vlastného poänetu' na źaulad" piĺoinnej v'azby k poskytnutému
poskytnutého
časť
úľadu
Zamestnávatel' je v takých prípadoch povinný vrátiť na účet
dní odo dňa pľijatia
kalendárnych
do
30
najńeskôľ
príspevku, zodpovedajĺóu vy_st<ó pľeplatŕu,
preplatku, ak sa s úľadom nedohodne inak'
týkajúce sa po.skytnutého pľíspevku
l l. Uchovávať túto dohodu vľátane jej príloh a ďalšie doklady
(oP ĽZ) na roky
najmenej 7 rokov od skončęnia operačného programu Ľudské zdroje

Ż0|4-2020.

na základe tejto
12. označit,priestory' resp. vybavenie CHD alebo CHP, ktoré bolo frnancované
v rámci povinnej
dohody , p.o.t.í.dtou pśrplagátmi' samolepkami, resp. inými predmetmi
po dobu
ponechať
publicĺty, informujúcimi o ,polifinunc ovaní z ESF. Uvedené oznaěenie
tľvania tejto dohody.

Článok III.

Práva a povinnosti úradu
17l,20 EUR. slovom šestnásť
Poskytnúť zamestnávatel'ovi príspevok do maximálnej výšky 16
kalendárny rok 20l8'
Za
tisícstosedęmdesiatjeden EUR a dvadsať eurocentov
slovom štyľistoštyri
Poskynúťnajviac źsy, , ročnej výšky príspevku do výšky 404,28 EUR,
schopnosti
EUR a dvadsaťosem eurocentou ńu;óaneno zamestnanca so ZP s mieľou poklesu
vyšky
ročnej
z
25Yo
vykonávať zárobkovú ěinnosť niŽšou, nanajvyš rovnou 7OoÁ anajviac
euľocentov na
piĺspevku do výšky 808,56 EUR, slovom osemstoosem EUR a päťdesiatšesť
vyššou
jedného zamestnanc a so ZP s mieľou poklesu schopnosti vykonávať záľobkovú činnosť
ät o zo Yo zaptíslušnýkalendárny štvťľok'
dní odo dňa
2. Poskýnúťpľíspev ok za príslušnýkalendárny štvďrok do 60 kalendárnych
zćtklade písomnej
predŕoženia'doĹladov pľeukazujúóich ĺnľaduvynaloŽených nákladov a na
Žiadosti o úhradu platby.

l.

4
Tento pľojekt sa ľealizĺłjevd'aka podpore z Európskeho sociálnehofondu
v rámci operačnéhoprogrąmu hldské zdroje'
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/oskytnút' prísp-evok za pľíslušn;ý^,kaj'endirny
štvft'ľokdo 60 kalendáľnych
dní odo dňa
úhľadu',vÁi,^,rz",vch
naklaJoJ
zal<laa. pĺ.omn.J
3' Úľad pľed poskytnutím pľíspevku
'':"ľj:íT'ä*"Jťxtäí*']t''łl'ĺch
h týždenného pracovného času u zamestnanca
ZP'
na ktoľéhosa'príspevoĹ po'Ly'uj''
:.::i '::.i
so
Ak je ío.'ii^ ,i,zaenného pru.ounełro
času niŽšíako
ľtrľ'l#:]i:fi:.:!:"j'"','ölľľ"*:"Jl'J"u".,,"p,"ĺšp"uoĹ;ő"ńje V pomernej časti
4' Ak fuad zistí v.pľedloŽených
dokladoch nezrovnalosti,
alepo n1pochybnosti o pravosti
spľávnosti predložený'n
a"n"áá''"l"|"ľl"
alebo
aŽ do skončenia kontioly
p*ĺ"z"ný:| ootiáo.íi'"i"il" pľíspevkri|"Jŕ"Ĺäo" 2 neplynie, a to
do-oä*.,ĺn.lä)iřär.nnezrovnalostí.
ľesp' do predloŽenia chýbajĺcĺch-äätluoor,
Ňi;;řá',u" II bod 3, alelen-v lehote
stanovenei

ila

",ońil

,viaáz",e'ä*,uo,

"ŕ;il",ä9""
v stanoveneí
le neposkytne'
ľesp. ho pośkytn"l""
':ľľ,""1.*!,ĺro;:ľ::"ľĺ;ľ::';g'!
p..'řá;;
5' V prípade dôvodného podozren
#uu"J]",
'

ia, že konaHím zames
tnávatel'adošlo k nedodľŽaniu
tejto dohodY' ä z uvedeného
podmienok
oá"áa" pľebieha
vatel,ao""*i"
pozastavit' vyplá"*i'ip.ĺ.p."h;ä;ukonč"nia
inn konanie' je
"
ľ:ilľ'::'"nený
výkonu "l"uo
Ĺontroly alebo iného

'"'*äĺ

'
7

'

ľJilĹixäT:ĺ:ľ'""r:Hľffi:JlŤäxi1'"kladov, predložených podl,a článku II. bod 3 do

Zachovávat' hospodárnost"
efektívnost' a účinnost' použitiale'19jnÝcn
prostriedkov a V súlade
j"ľńx?"9,"í,?::;äz,^ĺ#ś'::":j'';;;ľ*łxł,xľvidláchveĘnejsprávyuo,^ě,ě

;

'

i:;5#ii,ixä;':ľ:::':iä:ľ,Ti:íillłľľlľlĺ

y,

ĺ";ľ

plagáty,infoľmačnéa pľezentaěné

Clánok IV.
opľávnené náklady

l' Za

oprávnené
tej11 oo'n9ay. sú považované
":o'?o!.vzmysle
zamestnávatel'ovi
len tie náklady' ktoľévznikli
v stivislosii
l,":*u.
31'12'2018 boli zamestnćwatel'om
' 'o'1',1
.9"n"a*
a najneskôr do
skutočne
"a ól.ó]
,ú]3j".
s.
pľedpismi
pre pouŽívanie
'rnulozää'']

äiä

in1estičnýcl,'ĺonä""'ĺ:k-j"

pľíspevok
iľü',:1';x'''.l"ij.l'.11äjruľ*ł:mťďff
ilff ::"í:1ľ#T1*4:ýj"'äj,ľľńŕ'ö;;;äJij?łJ'lĺľľ:Jffi
i*ľľ,".Tľ:;

2. Za opľávnené ort

(lilil ; ff-il

i"'""T,,x1,|'iiĺ#

ť] :fi ff
Til
a) nájomné a náklady_n.
Ti:;ł'"
na1omným,
b) náklady. spojené
'l1iu/'|J;.n".
.euĺziumi a nákladv
's .povinnými

"n.en"ná

en éh o p

ľŕi''n

ľaco v i s k a,

n

a kto

rý c h

á;;il;";Ĺ;;,'J#ää"|Jff:i::":"u ",oJ;Ł'";Jj"ľľT'ä,*;

c;'::T::,.'źääł
naklady na palivo a energiu,
d) vodné' stočnéanékladyÁa'odvoza
likvidáciu
Tento pľojekt s';#;-ľ;,:::#r:,
}nuw'

e

odpadu,

ĺľ"';;;ľĺ:ĺ:t::,soc.iálnehofondu
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5

e) náklady na dopravu materiálu, hotových ýrobkov a na dopľavu súvisiacu s poskytovaníľ^

služieb,
f; náklady na úhradu mzdy a pľeddavku na poistné na povinné verejné zdľavotnépoistenie,
poistného na sociálne poistenie a povinných pľíspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
platených zamestnávatel'om za zamęstnancov' ktoľísú občanmi so zdľavotným postihnutím,
g) náklady na opľavu a űdrżbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chľánęná dielňa alebo
chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávatel' a ak tieto náklady súvisia
s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pľacoviska,
h) náklady na opravu a údržbuzariadenia chľánenej dielne alebo chľáneného pracoviska' ak
toto zaľiadenie vlastní zamestnávatel''
i) náklady súvisiace so zabezpečovanímadministratívy chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska.

3. Ak súčast'ounákladov podl'a bodu 2 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávatel'ovi nevznikne
nárok na odpočítaniedane z pridanej hodnoty podl'a zákona č,. 2Ż2l2OO4 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení nęskoršíchpredpisov povaŽuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový
náklad chľánenej dielne alebo chľáneného pracoviska.

4. Náklady na dopravu Zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpeč,ovaním dopravy
zamestnancov, ktorí sú občanmi so ZP, zamestnávatęl'om na miesto výkonu zamestnania
a spät'. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a spät' poskytnutý
príspevok podl'a $ 53b zákona o sluŽbách zamestnanosti'

Clánok V.
Osobitné podmienky
1. Zamestnávatel', ktoľému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi
a je povinný pri ich pouźívanízachovávat' hospodárnosť, efektívnosťa účinnost'ich použitia
v zmysle $ 19 ods. 3 zźlkona č,. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej správy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšíchpredpisov. oveľovanie
hospodáľnosti, efektívnosti a účelnostivykoná úrad na zák|ade poskýnutých dokladov
a dostupných informácií a v súlade so zásadou primeranosti výdavku. Výdavok je primeraný ak
zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá účelu,na ktorý bol
vynaložený. Primeranosť výdavkov sa posudzuje podl'a beżných cien trhu, pokial' cenu pre
danú prácu/službu/tovar nestanovuje osobitný pľedpis.
2. Na pouŽitie verejných prostľiedkov' ich kontrolu, vymáhanie a ukladanie sankcií za porušenie
Íinančnejdisciplíny sa vzťahuje reŽim upľavený v právnych predpisoch SR a v pľávnych aktoch
EU. Sú to najmä zákon č' 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej správy a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov, zźlkon č,. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
pľedpisov a v prípade spolufinancovania z prostľiedkov ESF aj zákon č). 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ťondov a o zmene
a doplnení niektoľých zákonov, príslušnýnárodný projekt a iné.

3. Zamęstnávatel' berie na vedomie' Že pľíspevok, a to aj każdá jeho čast', je finančným
prostriedkom vyplateným z ESF, a že jeho prijatím na základe tejto dohody sa stáva súčast'ou
systému riadenia štľukturálnych fondov.
Tento projekt sa

realinje

vd'aka podpoľe z Ellrópskeho sociálnehofondu

y rámci operačnéhoprogrcłmu Ľudské zdľoje.
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h) typ zriad'ovatel'a,
i) oblasť podnikania.

Clánok VI.
Skončenie dohody
Riadne skončenie tejto dohody nastane uplynutím doby tľvania dohody a zárovęřl splnením
podľa čl.
záväźkovoboch účastníkovdóhody, alebo uhľadením maximálnej dohodnutej sumy
III bod l, alebo zľušenímpľiznanéhopostavenia CHD/CHP'
2. Mimoriadne skončenie tejto dohody môŽę nastať na základe vzájomnej písomnej dohody
účastníkovdohody. oprávnene poskytnuté a čeľpanéplnenia podl'a tejto dohody do dňa
nadobudnutia účinnostijej skončenia zostávajú nedotknuté.
3. Mimoriadne skončenie tejto dohody môže nastať aj zdôvodu výpovede. Każdý účastník
je jednomesačn:á a zaěina
dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
plynúi ód prvého dňá kalęndárneho mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovede. V takom
p.ipua" úiad poskytne pľíspevok len za preukázané prevádzkové náklady, ktoré
żamestnávateľov i vznik |i do zač,atia p lynutia výpovednej doby'

l.

4. Mimoriadne skoněenie tejto dohody môže nastať aj z dôvodu odstúpenia. Każdý z úěastníkov
oď dohody pri ztlvaŹnom porušení podmienok dohody. Pľe
dohody je oprávnený ođstúpiť
platnosť- oditúpenia sa uýzudu;. písomnéoznámenie o odstúpení doručęnédruhému
účastníkovidohody. odstúpenie Je učinnédňom doručenia oznźlmenia o odstúpení druhému
je povinný
účastníkovidohodý. odstúpenímóo dot'ody sa táto ľušíod začiatku. Zamestnźtvatel'
od
nadobudnutia
vľátiť na úěet úrađuna jej-záktade poskytnuté frnančnéprostriedky do 30 dní
účinnostiodstúpenia'
Za zźważnéporušenie podmienok dohody sa povaŽuje poľušenie ktoréhokol'vek bodu 6,7, 8,
9,l0 článku II alebo článku III bod 2.
jej porušením.
odstúpenie od dohody sa nedotýka náľoku na náhradu škody vzniknutej

5. Forma skoněenia dohody nemá vplyv na vydanie prípadného bęzdôvodného obohatęnia
niektoľéhoz jej účastníkÔvpodľa $ 45l občianskeho zákonníka.

článok VII.

Všeobecnéa záveľečnéustanovenia

l.

Účastníci dohody môžu dohodu meniť alebo dopĺňaťlen písomným dodatkom k dohode
podpísaným oboma účastníkmidohody, na zźtklade písomnéhonávľhu jedného z úěastníkov
dohody.

Ż. Ptźtvnę vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona o sluŽbách
zamestnanosti, občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
pľedpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev' ktoľémajú relevantný vzťah
k záväzkom účastníkov dohody'

3. Účastníci dohody budú pri písomnom styku uvádzať číslotejto dohody.
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