d) ak obec používa veci a prostriedky oprávnené zakúpené v rámci realizácie aktivacnej cinnosti na inéúcely,
e) ak sa nevykonala práca podla dohody,
f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je možne dohodnút
ich plnenie v dodatocnej lehote,
g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),
h) porušenie rozpoctovej disciplíny.
5. Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovení Cl. III bodov
3 až 8 tejto dohody.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podla bodu 3, je obec povinná vrátit úradu PSVR financné
prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dní od odstúpenia na úcet c.:
7000138909/8180. Obec sa zaväzuje vrátit aj príspevok, alebo jeho cast v prípade platby poskytnutej
omylom.
7. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením dohody.

Clánok VI.
Všeobecné a záverecné ustanovenia

l. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonat písomným dodatkom kdohode, podpísaným oboma
úcastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných strán.
2. Právne vztahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v
SR, ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spolocenstiev, ktoré majú vztah k záväzkom
úcastníkov tejto dohody.
3. V rámci zaradenia na aktivacnú cinnost formou UoZ nevstupuje do pracovnoprávneho vztahu. Z toho
dôvodu sa na jeho zaradenie na výkon v rámci aktivacnej cinnosti nevztahujú ustanovenia Zákonníka
práce, co však neznamená, že podmienky vykonávania menších obecných služieb pre UoZ budú výrazne
odlišné od obvyklých podmienok pre výkon pracovnej cinnosti.
4. V prípade nedodržania záväzku podla Cl. N bod 13, obec znáša následky prípadných poistných
udalostí.
5. Úrad PSVR nevyplatí príspevok, ak obec nepredloží doklady v lehote urcenej v Cl. N bod 8 a doklady
v lehote urcenej v Cl. N bod 10, ak sa úcastníci dohody nedohodnú inak.
6. Obec je povinná, v prípade neoprávneného použitia poskytnutého príspevku zaplatit, v súlade so
zákonom c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, penále vo výške O,l % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu financnej disciplíny, za každý, aj
zacatý, den porušenia financnej disciplíny, do doby vrátenia financných prostriedkov, najviac do výšky
tejto sumy.
7. Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká obci nárok na uhradenie nákladu v prípade, že
v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnutnost,
hospodárnost a efektívnost.
8. Obec súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo, názov projektu,
výška nenávratného financného príspevku.
9. Táto dohoda nadobudne platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody a úcinnost dnom
01.05.2012.
10. Vzájomná komunikácia úcastníkov dohody súvisiaca s touto dohodou si pre svoju záväznost vyžaduje
písomnú formu, v rámci ktorej sú úcastníci povinní uvádzat císlo tejto dohody. Pre vzájomnú písomnú
komunikáciu budú úcastníci dohody používat poštové adresy uvedené v tejto dohode.
ll. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnost celej dohody. Úcastníci sa v takom prípade zaväzuiú

