*

*

*

*~*
*

"n

*

zAMEsTNANOSt
A socIÁLNA INKLúZIA

ITMS kód:27110130031

C. V Clánku V. "Práva a povinnosti obce" sa
a) ruší v plnom rozsahu ods. 14,15 a nahrádza sa nasledovným znením:

14.Použit financný príspevok poskytovaný Úradom podla Cl. IV bod 3 tejto dohody len
v rozsahu a štruktúre, ktorá sÚvisí s organizovaním a priamym vykonávaním aktivacnej
cinnosti VoZ. Príspevok je možné použit na Úhraduoprávnených nákladov v zmysle § 52
ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnenost'
výdavkov spolufinancovaných z ESF si je obec vedomá osobitne týchto skutocností,
týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov:
Výdavky je možné považovat za oprávnené ak
vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
aktivacnej cinnosti, pricom za prvý den realizácie sa považuje dátum Úcinnosti tejto
dohody,
.
sÚprimerané, 1.j. zodpovedajÚ cenám, bežným (obvyklým) na trhu v case ich vzniku,
navzájom sa neprekrývajÚ,
sÚ podložené Úctovnými dokladmi v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o Úctovníctve
v znení neskorších 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.
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15. Príspevok nie je možné použit na investície, kapitálové výdavky a technické
zhodnotenie majetku žiadatela. Žiadatel použije príspevok v sÚlades bodom 14
a týmto bodom (15) a kalkuláciou nákladov, ktorá je sÚcastou "Zámeru
organizovania aktivacnej cinnosti formou menších obecných služieb pre obec"
a v sÚlade so zásadou preukázatelnosti, hospodárnosti a efektívnosti
vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov. Za oprávnené výdavky nie je
možné považovat:
úroky z dlhov,
vratnÚdan z pridanej hodnoty,
nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov,
infraštruktúry,
nehnutel'ností a pozemkov (z prostriedkov ESF je možné financovat' také
vybavenie/zariadenie, ktoré sa bežne úctuje pri jeho obstaraní do výdavkov
priamo do spotreby),
výdavky bez priameho vzt'ahu k projektu,
výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podla zákona
o službách zamestnanosti,
výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené,
výdavky, ktoré nie sú v Úctovníctvejednoznacne oznacené ako výdavky sÚvisiace
s realizovaným projektom v sÚlade s vnÚtorným predpisom Úctovnej jednotky

k veclenllJ Úctovníctv::!

