
       

___________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

 

                                                                                           

D o d a t o k  č.2 
k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska podľa§ 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách 

zamestnanosti“) 

 

č.6/§ 56/2015/NS zo dňa  9.11.2015 
 

 

uzavretý medzi účastníkmi: 

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 

Sídlo:  Saleziánov č.1,  071 01 Michalovce  

Zastúpeným riaditeľom: Ing. Mariánom Červeňákom 

IČO:    30794536      

DIČ:  2021782565 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

 

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Zamestnávateľom  

Právnickou  osobou:  1. BASKET KLUB MICHALOVCE 

Sídlo podnikania:   Gen. Petrova 24,   071 01  Michalovce 

Zastúpeným štatutárnym zástupcom: MUDr. Imrich Rakovský 

                                                             Ing. Peter Biganič 

IČO:  35 568 798                                 DIČ:  2020749511 

Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 kód/text:  R 93.19 Ostatné športové činnosti 

Bankové spojenie:    

IBAN:  

Zapísaný  na Ministerstve vnútra  SR Bratislava, číslo spisu: VVS/1-900/90-8614 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

Týmto dodatkom sa dopĺňajú a menia nasledujúce články a body dohody nasledovne: 

 

 

1/ V Článku I   Účel a predmet dohody – sa mení bod 1: 

    Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na 

zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“), ktorý sa 

poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“)  a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) v zmysle: 

a) Operačného programu Ľudské zdroje 
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b) Národného projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, 

Kód ITMS: 312031A057 

c) Zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). 

 

2/ V Článku I   Účel a predmet dohody – sa mení bod 3: 

Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu 

a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu a prostriedkami ESF je 15 % : 85 %. 

 

3/ V Článku II   Práva a povinnosti zamestnávateľa – sa mení bod 17: 

Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa 

poskytnutého príspevku najmenej do  31. 12. 2028. V prípade financovania poskytnutého 

príspevku zo štátneho rozpočtu je potrebné uchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 

rokov od poskytnutia príspevku. 

 

4/ V Článku II   Práva a povinnosti zamestnávateľa – sa dopĺňa bod 23: 

Označiť priestory, resp. vybavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré boli 

financované z príspevku podľa tejto dohody, plagátmi a samolepkami, prípadne inými 

formami propagácie podľa pokynov úradu, informujúcimi o spolufinancovaní z prostriedkov 

ESF. Uvedené označenie ponechať v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku po dobu 

trvania  podporených pracovných miest. 

 

5/ V Článku III   Práva a povinnosti úradu – sa dopĺňa bod 6: 

Doručiť zamestnávateľovi materiály podľa článku II bod 23, na zabezpečenie publicity 

o spolufinancovaní poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

 

6/ V Článku IV  Oprávnené náklady – sa mení bod 3: 

V prípade financovania z prostriedkov ESF sú oprávnenými nákladmi všetky náklady, ktoré 

sú nevyhnutné na realizáciu projektu a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít projektu a v súvislosti s projektom pred zmluvne 

stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy na predkladanie 

žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky 

oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje 

aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych 

výdavkov a odpisov vzniknutých zamestnávateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít 

projektu. 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú; 

g) vznikli v oprávnenom období; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a ES; 

i) boli vynaložené v súlade so zmluvou, právnymi predpismi SR a ES; 

j) sú riadne odôvodnené, preukázané a výlučne súvisia s pracovnou činnosťou občana so 

zdravotným postihnutím; 

k) sú zamestnávateľom uhradené pred ich uplatnením voči úradu; 
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l) spĺňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov 

projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu), 

účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne)  

a účinnosťou (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 

činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky). 

 

7/ V Článku V Osobitné podmienky – sa mení bod 1: 

      Zamestnávateľ berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Na 

účel poskytovania týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a ich 

vymáhanie sa okrem ustanovenia § 68 zákona o službách zamestnanosti vzťahuje režim 

upravený v osobitných predpisoch, najmä v zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

zákone č. 523/2004 Z. z., zákone č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, zákone 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákone  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisoch platných v SR. Právne vzťahy výslovne neupravené touto 

dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov na 

základe tejto dohody. Zamestnávateľ súčasne berie na vedomie, že poskytnutím príspevku 

na základe tejto dohody sa stáva súčasťou systému riadenia štrukturálnych fondov. 

 

8/ Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 6/§ 56/2015/NS zo dňa 9.11.2015 a  

Dodatku č.1 k predmetnej dohode zo dňa 11.1.2016 a bol spísaný z dôvodu zmeny zdrojov 

finančných prostriedkov. 

 

9/ Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad 

obdrží dva rovnopisy a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis.  

 

10/ Ostatné ustanovenia Dohody č. 6/§ 56/2015/NS  ostávajú nezmenené. 

 

 

V Michalovciach 19.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MUDr. Imrich Rakovský, Ing. Peter Biganič                         Ing. Marián Červeňák  

        štatutárny zástupca zamestnávateľa                                   riaditeľ úradu PSVR 

  


