
predpisov, ktoré sú riadne evidované v úctovníctve obce v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
spÍnajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cielov zámeru
aktivacnej cinnosti), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom) a úcelnosti
(nevyhnutnost pre realizáciu aktivacnej cinnosti a priama väzba na nu).
boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi SR a ES.

J

15. Príspevok nie je možné použit na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie majetku
žiadatela. Žiadatel použije príspevok v súlade s bodom 14 a týmto bodom (15) a kalkuláciou nákladov,
ktorá je súcastou Zámeru organizovania aktivacnej cinnosti a v súlade so zásadou preukázatelnosti,
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov! Za oprávnené výdavky nie
je možné považovat:
a) úroky z dlhov,
b) vratná dan z pridanej hodnoty,
c) výdavky bez priameho vztahu k projektu,
d) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podla zákona o službách
zamestnanosti,
e) výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
f) výdavky, ktoré nie sú v úctovníctve jednoznacne oznacené ako výdavky súvisiace s realizovaným
projektom v súlade s vnútorným predpisom úctovnej jednotky k vedeniu úctovníctva,
g) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu aktivacnej cinností bez pridania hodnoty,
h) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté financné prostriedky z verejných zdrojov.

16. Obec, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinná pri ich
používaní zachovávat hospodárnost, efektívnost a úcinnost ich použitia v zmysle §19 ods. 3 zákona
c.523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

17. Umožnit povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Velký Krtíš a dalším kontrolným orgánom nahliadnut do svojich úctovných výkazov,
bankových výpisov a dalších dokladov, skontrolovat dodržiavanie podmienok tejto dohody. Obec je
povinná poskytovat tejto kontrole súcinnost a umožnit výkon kontroly a auditu priebežne pocas trvania
záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to aj do piatich rokov po ukoncení ich trvania. V prípade
neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnost vrátit poskytnuté fmancné prostriedky v plnej
výške.

18. Oznacit priestory obce (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní aktivacnej cinnosti
z prostriedkov ESF, ktoré obci dorucí úrad PSVR. Oznacenie ponechat po dobu trvania AC.

19. Uchovávat túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa poskytnutého
príspevku najmenej do troch rokov od ukoncenia Operacného programu Zamestnanost a sociálna
inklúzia, t.j. do 31.12.2021 (v súlade s cl.90 ods.1), bod a) a b) nariadenia (ES) c.l 083/2006).

Clánok V
Ukoncenie dohody

l. Riadne ukoncenie tejto dohody nastane splnením záväzkov úcastníkov dohody a súcasne uplynutím
doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

2. Dohodu možno ukoncit na základe písomnej dohody úcastníkov dohody, pricom oprávnene poskytnuté
a cerpané plnenia za organizovanie aktivacnej cinnosti UoZ poskytnuté obci do dna úcinnosti ukoncenia
dohody zostávajú týmto nedotknuté.

3. V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z úcastníkov odstúpit od dohody.
Právne úcinky odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho porušenia jej podmienok nastávajú dnom
dorucenia písomného oznámenia oprávnenej strany o odstúpení od dohody druhému úcastníkovi.

4. Za vážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce sa považuje najmä:

a) porušenie Cl. IV bodov 1,2,3 a 7 tejto dohody,
b) vykonávanie aktivacnej cinnosti v rozpore so Zámerom organizovania aktivacnej cinnosti,
c) ak sa UoZ nezúcastnuje(ú) aktivacnej cinnosti, pricom sú vedení v evidencii dochádzkv-


