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po celú dobu platnosti tejto dohody až do doby piatich rokov odo dna vyplatenia poslednej
platby.

7. Obec súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo,
výška nenávratného financného príspevku.

8. 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.

9. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR nespôsobí to neplatnost celej dohody. Úcastníci sa v takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit neplatné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný úcel a obsah sledovaný touto
dohodou.

10. Úcastníci dohody vyhlasujú, že obsah dohody je prejavom ich slobodnej vôle, neuzavreli
ju v tiesni ani za zvlášt nevýhodných podmienok, precítali si ju a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnorucne podpísali. Dohoda je vyhotovené v 3 (troch) rovnopisoch,
z ktorých úrad obdrží 2 (dva) rovnopisy a obec 1 Geden) rovnopis.

11. Táto dohoda nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody
a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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Vo Velkom Krtíši dna 6.5.2013.
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Prílohy kdohode:
c.8 Evidencný list dochádzky VoZ, ktorí vykonávajú aktivacnú cinnost formou menších obecných

služieb pre obec j
c. 8.1 Evidencný list dochádzky zamestnanca, ktorý organizuje aktivacnú cinnost formou menších

obecných služieb pre obec j
c.9 Výkaz k výpoctu príspevku na aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre

obec

c. 10 Oznámenie o neúcasti alebo nedodržaní rozsahu hodín VoZ na vykonávanie aktivacnej cinnosti
formou menších obecných služieb pre obec

C. 12 Oznámenie ukoncení pracovného pomeru zamestnanca povereného organizovaním aktivacnej
cinnosti formou menších obecných služieb pre obec

C. 17 Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivacnej cinnosti oproti stavu pred jej
zacatím
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