
vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
aktivacnej cinnosti
sú primerané, 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 ciel'ov
zámeru aktivacnej cinnosti), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom
a výstupom) a úcelnosti (nevyhnutnost pre realizáciu aktivacnej cinnosti a priama
väzba na nu). .

15. Príspevok nie je možné použit na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadatel'a. Žiadatel' použije príspevok v súlade s bodom 14 a týmto bodom (IS)
a kalkuláciou nákladov, ktorá je súcastou "Zámeru organizovania aktivacnej cinnosti
formou menších obecných služieb pre obec" a v súlade so zásadou preukázatel'nosti,
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov.
Za oprávnené výdavky nie je možné považovat:

a) úroky z dlhov,

b) vratnú dan z pridanej hodnoty,

c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnutel'ností
a pozemkov

d) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podl'a zákona
o službách zamestnanosti,

e) výdavky, ktoré nie sú v úctovníctve jednoznacne oznacené ako výdavky súvisiace
s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom úctovnej jednotky
k vedeniu úctovníctva,

f) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu aktivacnej cinností
bez pridania hodnoty,

g) výdavky, na ktoré už boli poskytnuté financné prostriedky z verejných zdrojov.

16. Predložit Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivacnej cinnosti oproti
stavu pred jej zacatím v súlade so Zámerom organizovania aktivacnej cinnosti a v súlade
s Cl. IV. bod 8.

17. Uchovávat túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov, ako aj všetky doklady týkajúce sa
poskytnutého príspevku, najmenej do 31. 12. 2021.

Clánok VI.
Skoncenie dohody

1. 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
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