2. Obec berie na vedomie, že financný príspevok, a to aj každá jeho cast, je verejným
prostriedkom Slovenskej republiky podla osobitného predpisu (§ 2 písm. a zákona
c. 52312004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej aj "zákon o rozpoctových
pravidlách verejnej správy"). Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vztahuje režim upravený v
osobitných predpisoch (zákon c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon c. 502/2001 o financnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy).
3. Obec si je vedomá, že za závažné porušenie tejto dohody sa bude považovat aj porušenie
financnej disciplíny podla § 31 zákona o rozpoctových pravidlách verejnej správy.
Clánok IV.
Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zaväzuje:
1. Poskytovat obci písomne alebo elektronicky raz za mesiac, najneskôr do 20. dna
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na úcely organizovania menších obecných služieb
údaje o uchádzacoch o zamestnanie (dalej len "UoZ"), ktorí majú v obci trvalý pobyt
a ktorí sú dlhodobo nezamestnaní obcania v zmysle § 8 ods.1 písm. c) zákona o službách
zamestnanosti a zároven sú poberatelmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podla § 52 ods. 1 a ods. 5 písm. e) zákona o službách zamestnanosti.
2. Zabezpecit výber vhodných UoZ, ktorí majú trvalý pobyt v obci, resp. prechodný pobyt
v obci, ktorá organizuje vykonávanie aktivacnej cinnosti formou menších obecných
služieb v zmysle tejto dohody.
3. Poskytnút obci príspevok podla § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti
na úhradu casti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb
pre obec najviac vo výške 636 € a príspevok na úhradu casti celkovej ceny práce
zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, ak má takého zamestnanca, najviac
vo výške OO€, spolu najviac vo výške 636 €, slovom: šestotridsatšest €.
4. Pri stanovení celkovej výšky príspevku podla bodu 3 zohladnit dohodnutý týždenný
rozsah vykonávania menších obecných služieb (ak bude menej ako 20 hodín, do celkovej
výšky príspevku sa zapocítava len pomerná cast príspevku), termín zacatia vykonávania
menších obecných služieb, dohodnutý pocet UoZ uvedený v Cl. V. bod 2, ako aj celkový
pocet UoZ, ktorí vykonávajú, resp. vykonávali menšie obecné služby v obci a taktiež
skutocnost, ci bude UoZ zaradený na aktivacnú cinnost pocas prvých najviac šiestich
kalendárnych mesiacov, resp. opakovane pocas dalších dvanástich kalendárnych
mesiacov. Po zohladnení týchto skutocností poskytnút obcí mesacne príspevok za
1 VoZ vykonávajúceho menšie obecné služby v štruktúre: príspevok na úhradu casti
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najviac
vo výške 26,50 € a príspevok na úhradu casti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje menšie obecné služby, najviac vo výške OO€, spolu mesacne za 1 VoZ
najviac vo výške 26,50 €.
5. Poskytnút obci príspevok v plnej výške podla bodu 4 tohto clánku v prípade, že termín
zacatia aktivacnej cinnosti UoZ je od 1. dna do 15. dna v kalendárnom mesiaci. Poskytnút
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