Kód ITIS 2014—: 312031X76I
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‚t;: e DrDa

OPERAČNÝ PROGRAM
LUDSKE ZDROJE
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čs.: KEO/RAOTP-l‘ZAM202I 65213
čz.202 I /

DOHODA

číslo: 21/41/53G/42
o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podl‘a 53g zákona
Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zneni neskoršich predpisov
uzatvorená v súlade s

269 ods. 2 Obchodnáho zákonníka Č. 5l3!199 Lb. v znení neskorších
predpisov
medzi účastníkrni dohody:
(ďakj len .dohodr).

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo:
StaniČné námestie Č.9, 042 11 Košice
V mne ktorého koná riaditeľ úradu:
Ing. Michal Michalov, N1I3A, LL.M, NiSe.
iČo:
30 794 536
číslo učtu ‘ t‘ are IBAN:
SKS7 8180 0000 0070 0053 4(163
(ďalej len ..úraď‘)
a

Integračným podnikom
právnickou osobou

názov/ohchodné mno:

Podnik služieb KVP s.r.o.

sídlo zarnestnávateFa:
zastupen šfltutárn W zastupcom:

Trieda KVP 1, 030 23 Košice
ing. Miroslav Michalus
52572005

iČo:
DIČ:
SK XACE Rev2 (kódjeXt)
Čislo‘a účtďov v tvare IRAN:

2121072228
81.210
SK93 0900 0000 0051 6389 9447

zapísan v registri sociálnych podnikov odo dňa: 01.10.2019 pod Číslom : 034/2019_RSP
(ďalej len ..integračnÝ podnik)
(spolu len ..účastníci dohodvl

ČlánokL
UčeI a predmet dohody
1.

Učelom dohody je úprava práv a povinností účastnikov dohody pri poskytovaní
vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku v zrn; sic * 53g zákona č. 52004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov. ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho soeiálneho Fondu (ďalej Jen ..ESE1
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (d‘alej Jen ..SR) V zmvsle:
a) Operačného programu Ludské zdroje
Pnoritná os 3 Zamestnanosť
Kód ITMS 2014±: 31203 1X761
b) Schémy štátnej pomoci SA.62540 na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do
zarnestnania 3 zarnestnávanic znevýhodneneh zarnestnancov a zamestnancov so
zdravotným postihnutím v platnom znení. (d‘alej len ..sehéma štátnej puinoci)
c) Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopinení niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej lun zákon o službách zamestnanosth)
Zákona
č. 112/2018 Z. z. o soeiálnej ekonomiku a sociálnyeh podnikoch ao zmene
d)
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon
o sociálnej ekonomike).

2.

Predmetom dohody je záväzok úradu poskxtovať vyrovnávaeie príspevky inte2račnérnu
podniku a záväzok integračného podniku preukazovať výšku oprávnených nákladov a
trvanie zamestnania osób z oprávnenej cieľovej skupiny v zmysle tejto dohody v súlade
s platnými a účinnými všeobecnu záväznými právn mi prudpismi Slovenskej republiky
a pni; nmi aktmi Európskeho spoločenstva.

3.

Vvrovnávacie prispevk posk;tnuté na základe tejto dohody pozostávajú z prispevku zo
zdrojov štátneho rozpočtu SR a z prispe; ku ESP. Vzájomn perner medii prustriedkami
spolulinancovaniaje 85% z Európskeho sociálneho íbndu a 15 % zo ŠR.

Článok II.
Práva a povinnosti integračného podniku
Integračn( podnik má na základe tejto dohody právo na poskytnutie vro;návacích
prspc\ ku; v súladc s priznan{m štatútom registrovaného sociálneho podniku na:

a) Zncvýhodnené osoby podFa * 2 ods. 5 písm. a) zákona o sociálnej ekonomiku.
v počte: 7 z toho značne znevýhodnené osoby v počte 7.
b) Znevýhodnené osoby podľa
v počte: O.

2 ods .5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomiku.

c) Zranitel‘né osoby podfa 2 ods. 6 zákona o soeiálnej ekonomike, v počte: O
Znevýhodnené osoby podľa tohto článku písm. a). b)rnusia spÍňať aj deflniciu
znevýhodneného pracovníka! značne znevýhodnuného pracovníka/pracovníka so zdravotným
postihnutím podfa nariadenia (EU) Č. 651/2014.

‚

2.

Integračn podnik si uplatňuje vvrovnávacic príspevkv na zarncstranca(ov) v
celkovom počte: 7 (ak sa s úradom pisomne nedohodne inak) v štruktúre podfa tabuľky

P.č.
(poradic
UI Y
totu/UL
V LeItj
dohode)

Meno a priezvisko

osoby

t1 ‚

sf12

s113

sIl 4

1.

Mariana Kroková

Z-ZN

2.

Ivan Kroščen

ISCED 2

3.

Kristína MašFarová

ISCED 2

4.

Viera Zajacová

Z- ZN
ISCED 2
Z-ZN

Pomocw
pracovnik
Pomocn
pracovn ik
Pornocn
pracovnik
PomocnS
pracovnik
Pomocný
pracovnik
Pomocný
pracovnik

.

5.

Verona Pohlodková

6.

Marek Honáth

7.

Miroslav Žiaa

Profesia

ISCED 2

ISCED 2
Z-ZN
ISCED

—

ISCED

—

Kód ISCO
08

pracovnik

‚-

-‚

Dátum %zniku ‚
praco%ntho pomcru

sf15

sil 6

9629999

7.6.2021

9629999

7.6.2021

9629999

1.7.2021

9629999

1.7.2021

9629999

1.7.202 I

9629999

1.7.2021

9629999

1.7.2021

‚

Intcgračný podnik sa zavázuje:
3.

Predložit‘ úradu za každého zarnestnanca(ov). na zamestnávame ktorého(ých) sa
posktujú nrovnávacie prispevky najneskúr do 10 kalendárnych dní od účinnosti
tejto dohody:
a) kópiu pracovnej zmluvy (vrútane jej dodatkov), ak ju úrad nemá K dispozicii,
uzatvorenej v zmysle zákona č. 31112001 Zákonníka práce v platnom zneni (ďalej len
..Zákonnik práce) a platový dekrét. resp. inÝ relevantn doklad. ak dohodnutá mzda
alebo plat nieje súčasťou pracovnej zmluvy. rozsah pracovného času.

b) kópiu pracovnej zmluvv mentora (vrátane jej dodatkov). ak ju úrad nemá K
dispozícii, uzatvorenej v zmvsle Zákonnika práce. v ktorej je povinnÝ uviesť pracovnú
náplň
mentora.
rozsah
praco ného
mentorinuu.
meno
znevhodneného
pracovníka.kov. ktorému‘‘m hude pomoc posktovaC (počet hodin mentorovania za
mesiac) a platový dekrét, resp. iný relevantný doklad, ak dohodnutá mzda alebo
plat nieje súčasťou pracovnej zmluvy,
c) originál Karty účastníka.
d) podFa potreb i ďalšie doklady. ktoré urči úrad.
4.

Viesť osobitnú evidenciu zamestnávania zamestnancov. na zamesrnávanie ktorých sa
poskyujú vvrovnávacie prispevk na základe tejto dohody. vrátane dokladov. ktoré túto
evidenciu potvrdzujů.

I
Zncvýhochwnú osoba
dá vodu cUhoc/ohcj IW:amcstnanos!i (Z—DNO), :nenhoc/ncnú osoba
c/diodu
:dravotndho postihnu/la (Z—ZA, :nei hodnenú osoba inúho c/úvodu ako :chavolnúho posdhnuzia. DNO a
ÍSCED I ti 2 (Z— ind/zo c/úvodu), :;wvý/zodnenú osoba c/úvodu dosiahnurého I?I±IL‘/IO v:de/ania I a 2 (Z —
JSCED). :rauziichiú osoba (Z), :naúne :ncviVzohwnú osoba (Z ZN), (ZN—DNO). (ZS— JSCED)
—

.3

5.

Vsúlade s článkom lIL tejto dohody predkladat‘ úradu mcsačne počas doby
poskytovania vvrovnávacfch príspekov na mzdové náklady. najneskůr do 60 dní od
skončenia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje v 2 vyhotoveniach žiadosť
o úhradu platby a zároveň I originál a I kúpiu dokladov preukazujůcich vynaložené
náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie. poistného na sociálne poistenie a povinných prispevkov na starobné
důchodkové sporenie za zamestnancov. na zarnestnávanie ktorých sa poskytuje uinančný
príspevok. Za tieto doklady sa považujú najmä: mzdový list alebo výplatná páska.
evidencia dochádzky (v prípade. ak má zarnestnanec mentora. alcbo asistenta). vrátane
dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov: doklady o platbách preddavku
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie. poistného na sociálne poistenie
a poviirných príspevkov na starobné důchodkové sporenie mesačné výkazy preddavkov
na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie. mesačný výkaz preddavku vrátane
poistného a prispevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu integračného podniku.
resp. potvrdenie banky o uskutočneni platby a v prípade platby realizovanej
v hotovosti aj kópiu časti pokladničnej knihy účtovnej jednotky za prislušn mesiac.
ktorej sa záznam o platbe týka. resp. kde sa predmetný výdavok nachádza. Lehota na
predloženie žiadosti o úhradu platby sa považuje za splnenú. ak je doručená na úrad
v papierovej ťormc alebo prostrednictvom elektronického podania opatreného
elektronick‘m podpisom najneskór v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.
—

6.

V súlade s článkom III. tejto dohody predkladat‘ úradu počas doby poskytovania
vyrovnávacích príspevkov na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osůb. ktoré
sú znevýhodnenými osobami z důvodu spočívajúcom v leh zdravotnom stave. najneskňr
do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje (v ktorom výdavok
vznikol) 2 nhotoveniach žiadost‘ o úhradu platby a zároveň I originál a I kópiu
dokladov prcukazujúcich vnaložené dodatočné náklad. Za tieto doklady sa považujú
naimü: Faktúra. dodací list. prijmovÝ a v‘davkový pokladničn doklad. oriĽinály v\‘piso\
z hankového účtu. resp. potvrdenie banky o uskuiočneni platby. evidencia dochádzk.
‘platná listina. mzdoý list. platná páska. vrátanc dokladov o skutočnom vplateni
mzdových prostriedkov. ako i dokladov o platbách preddavku poistného na povinné
verejné zdravotné poistenie. poistného na sociálne poistenic a povinných príspevkov na
starobné důchodkové sporenie mesačnýé výkav‘y preddavkov na poistné na povinné
verejné zdravotné poislenie. mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov
do Sociálnej poisťovnc a výpisy z účtu zamestnávateľa. resp. potvrdenie o uskutočnení
platby a v prípade platby realizovanej v hotovosti nj kópiu časti pokladničnej knihy
účtovnej jednotky za príslušn rnesiac. ktorej sa záznam o platbe týka. resp. kde sa
predmetn výdavok nachádza. V prípade ak má pracovného asistenta. je potrebné
predložiť praco nú zmlu u. praco nú náplň a C\ idenciti dochádzk pracu ného asistenta
(úrad poslednú vetu odstráni v pripade, ak si integračný podnik náklady na činnost‘
pracovného asistenta v žiadosti o posktnutie vyrovnávacích prispevkov nežiada).
Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby sa považuje za splnenú. ak je doručená na
úrad v papierovej forme alebo prostrednictvom elektronického podania opatreného
elektronickým podpisom najneskůr v posledn deň lehoty uvedenej v tomto bode.
—

7.

V súlade s článkom III. tejto dohody predkladať úradu mesačne počas doby
posktovania vyrovnávacích príspevkov na náklady vynaložené na pomoc
zamestnantm zne%ýhodnentm osobám okrem osób, ktoré sů znevýhodnentmi
osobami z důvodu spočivajúcom v kli zdravotnom stave. najneskůr do 60 dní od
skončenia mcsiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje v 2 vyhotoveniach žiadosť
o úhradu platby a zároveň 1 originál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaložené
náklady. Za tieto doklady sa považujú najmá: faktúra. resp. účtovný doklad za
vyškolenie zamestnanca (mentora). ktorý je určený na pomoc znevýhodnenm osobám.

4

vrátane dokladov o skutočnom vyplateni. evidencia dochádzkv mentorovaného
zamestnanca. evidencia dochádzkv zamestnanea (mentora). v ktorej je povinný vyčísliť
počet hodin venovaný mentorovaniu a počet hodin inej činnosti ak túto vvkonáva).
mzdový list alebo výplatná páska zamestnanca (mentora). vrátane dokladov o skutočnom
vvplateni mzdových prostriedkov: doklady o platbách preddavku poistného na povinné
verejné zdravotné poistenie. poistného na sociálne poistenie a povinných prispcvkov na
starobné dóchodkové sporenie
mesačné výkazy preddavkov na poistné na povinné
verejné zdravotné poistenie. mesačný výkaz preddavku vrátane poistného a príspevkov
do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu integračného podniku. resp. potvrdenie banky
o uskutočnení platby a v prípade platby realizovanej v hotovosti aj kúpiu časti
pokladničnej knihy účtovnej jednotky za pvislušn mesiac. ktorcj sa záznam o platbe
týka. resp. kde sa predmetný výdavok nachádza. Lehota na predloženie žiadosti o úhradu
platby sa považuje za splnenú. ak je doručená na úrad v papierovej forme alebo
prostredníctvom elektronického podania opatreného elektronickým podpisom najneskór
v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode.
—

8.

Oznámiť úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok v lehote najneskór do
30 kalendárnych dní odo dňa. kedy skutočnosť nastala. V prípade zmeny mentora. počtu
hodín mentorovania resp. mých zmien v pracovnej zmluve. dodatku k pracovnej zmluve.
ktoré ovplyvňujú dohodnuté podmienky. je integračný podnik povinný predložiť
pracovnú zmluvu uzatvorenú s novým mentorom. alebo dodatok k pracovnej zmluve.
bezodkladne. najneskór spolu s najbližšou žiadosťou o úhradu platby (ak sa s úradom
nedohodne inak).

9.

Oznámiť úradu pisornne v lehote najneskór do 7 siedmich kalendárnych dní každé
skončenie pracov něho pomeru zamestnanca(ov). na zamestnávanie ktorého(ých) sa
pusktujú vyrovnavacic príspek na základe (2 to dohod‘ odo dňa ked skutočnosť
nastala, Súčasne predložiť kópiu dokladu o skončení praco ného porneru. potvrdenú
kópiu odhlášky zo zdravotného poistenia. sociálneho poistenia a starobného
dóchodkového sporenia.

10. Prcukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody na vyžiadanie úradu, umožnit‘
výkon fyzickej kontroly a poskvtovať pri tejto kontrole súčinnosť. a to priehcžnc po celú
dobu platnosti tejto dohody. ato aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31. 12. 2028.
11. Uchovávat‘ túto dohodu. rátane jej príloh. dodatkov a všetkých dokladov tkajúcich sa
poskytnutého Finančného prispevku až do 31. 12. 2028.
12. Neprijať akúkol‘vck podporu z verejnch prostriedkov podl‘a osobitných prcpisov,
alebo ESIF na tie isté oprávnené náklady aleho na ten istý účel, na aké sa mu
poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného flnančného príspevku aleho
podmienečne vratného flnančného prispevku. Ak tak urobí. je povinný informovat‘
o tejto skutočnosti úrad a vrátiť úradu finančné prostriedkv. duplicitne poskytnuté na
zarnestnávanie zamestnanca. najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa vyzvania na
ich vrátenie zo strany úradu.
13. Označiť priestory pracoviska zamestnancov. na ktorých zamestnávanie sa posktujú
vrovnávacie príspevk v zmvsle tejto dohody plagátmi. samolepkami. resp. mými
predrnetmi infornrnjúcimi o tom. že aktivity. ktoré sa realizujú v rámci projektu sa
uskutočňujú vďaka pomoci EU. konkrétne vďaka prostriedkom poskvtnutm
z Európskeho sociálneho Fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku po dobu
tnania tejto dohody.
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Napr.

S3fa 53g :úkona o s/zižbúch :anwstnanosfl v :ncnř :ókww o

Sudá/Hej

eko;zo;niki

Článok Hl.
Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zaväzuje:

Poskvtuút‘ integračnému podniku vyľovnávacie príspevky spojené so zarnestnávaním
znevýhodnených osób. alebo zraniteľnch osób v zmysk ČI. 11 bod I 2. 3 po splnenf
podmienok uvedcnch v tejto dohode na základe preukázanch výdavkov. v sumc
maximálne do výšky 32 599,16 EUR nasledovne:

1.

-

a) Finančný prispevok na úhradu mzdových nákladov spojených so zamestnávaním
znevýhodnených osób, alebo zraniteľných osób
‚

. .

(puradw
inusíhyť
tntome
v cclcj
dohnde

Mcsačná výška
prispcvku

Meno a prienisio

sf1.2

s[

Doba
poskytovania
prispevku

Maxiniálny celkový
Iinančný príspevok „a
úhradu mzdových
nákladuv

v prcmcmej rny
7alntstnanca
v hispodarslvc SR
Iv_€)

v kalcndamych
mcuctwh)

(v €)
(sf1.3 * 3/ 3)

srt3

sr/S

sil 6

740.89

7

S I

740.89

7

S I 86.25

740.89

6

4 445.34

740.89

6

4 443.34

740.89

6

I 445.51

74089

6

4 145.54

740.89

6

4

sf1.3
50

‚

I.

Mcsačne najviac
50%/ 40% /
75%,f 25 %
Z celkovej ceny
práce vypočüan

O

vkz,wčne

Mariana Kroková

ÍW!Í

Ivan Kroščen

2.

50

3.

iiuk/ic/uv
vk trw

Kristina Mašľarová
50

4.

86.23

l)Uk/Citloi
50 ° skzt/očizc

:

iuk/ac/or
skuíočuc

Viera Zajacová

nak/ado
50 % .vkutočnc
5.

j°L‘

Verona Pohlodko á

:
6.

Marek

Honáth

-

tlcikkk/

‘\

50 % skuíoůnc
WkI/o:enWh

:

nók/achv
50 % skutočue
7.

Miroslav
.

Žhza
izák/ac/or

415.34

I

Spolu maiimálua výška
príspevku na úhradu mzdových
nákladov

(vE)

6

32 599,16

b) Finančný prispevok na úhradu dodatočn$ch
zamestnávanim osób. ktoré sú znevhodnenými osobami
zdravotnom stave
Najviae 2,5 alebonajviae
1.2 núsobok ccr
:

wpnCiIanLi

Menu a Priezvisko

zamc5manLa

rnzd
v hospvJrstvc SR

V prcmt‘rEj

I

ti

I

J

nákladov spojených so
z dóvodu spočivajúcom v leh

Maximůlny celkový Iinančný i
príspevok na úhradu
dodatoěných nákladov

VE)

(%E)

szfl

síji

I

Spolu maximálna výška príspevku na
úhradu dodatočných nákladov
c) Finančný príspevok na úhradu nákladov vynaložených na pomoc zatnestnaným
znevýhodneným osobám okrem os%. ktoré sú zncvýhodnenými osobami z dóvodu
spočfvajúcom v ich zdravotnorn stave
Mesačne najviac
50% z
J
celkovcj ceny
Mesacna ‚‚
práce
prispei ku
vypaIIaIIcJ
%

)

1 pricrncmtj
‚

mzdy

»oIa poskytovania
príspevku
(v kakndámh
nltswLnulI,)

zjIIwstiI[wa

hnspndirst‘ SR

:.
sIL J

.iJ 2

Celkový
flnančný
príspevok na
úhradu
nákladov
(VE)
(s:13 * sil 3)

(VE)
SI!

3

st! 4

311.5

Spolu maximálnl
výška príspevku
na úhradu
nákladov (v E
2.

V súlade s bodom I tohto článku poskytovat‘ integračnému podniku. počas trvania
zamestnania, vyrovnávacie príspevk na jeho účet mcsačne. najneskůr do 30 dní odo
dňa predloženia komplctných dokladov podl‘a článku II. bod 5.7 tejto dohody.
V súlade s bodom I tohto článku poskytovat‘ integračnému podniku počas trvania
zamcstnaniaq
ro ná\ acie pnspe k
na dodatočné náklady spojené so
zamestnávanim osůb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dóvodu spočivajúcom
v ich zdravotnom stave na jeho účet priebcžne. najncskör do 30 kalendárnych dní
odo dňa predloženia kompletných dokladov podfa článku 11. bod 6. tejto dohody.

3.

Urad je povinný overiť si oprávnenosť cieFovej skupiny. tn‘anie zamestnania v systéme
Sociálnej poisťovne prostrednichom informačného systému služieb zamestnanosti pri
kontrole pnej žiadosti o úhradu platby.

4.

V prípade. ak úrad zisti v predložených dokladoch nezrovnalosti. alebo má opodstatnené
pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov. lehota na vyplatenie
vyrovnávacích príspevkov podl‘a Čl. III. bod 2 neplynie. ato až do skončenia kontroly
pravosti a správnosti predložených dokladov. alebo do odstránenia zistených
2 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike v platnom zneni
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nezronalosti. resp. do predloženia dokladov tak. Elko je to uvedené v článku 11. bod 5. 6.
7 tejto dohod‘.
5.

Ak úľad pri kontrole dokladov predložených k žiadosti o úhradu platby zistí nedostatky
tkajúce sa neúplnej. oneskorenej. omylom na iný účet uhradenej. avšak dodatočne
doplatenej/uhradenej mzdy (resp. jej časti) a prislúchajúcich odvodov preddavku na
poistné na povinná verejné zdravotná poistenie. poistného na sociálne poistenie
a povinných príspevkov na starobně dóchodkové sporenie. platených zamestnávatefom.
bezodkladnc vyzve integračný podnik na ich odstránenie a stanoví lehotu na ich
odstránenie individuálne. podľa charakteru konkrétneho nedostatku.

6.

V prípade. ak intcgračný podnik nepreukáže za sledovaný mesiac skutočne vynaložené
náklady v Iehote stanovenej v článku II. bod 5. 6. 7 tejto dohody. alebo úradom určenej
lehoty. úrad vrovnávacie prispevky za toto obdobie neposkytne.

7.

V pripade dövodnáho podozrenia. že konanim integračného podniku došlo k nedodržaniu
podrnienok tejto dohody a z uvedeného dčvodu prebieha u zamestnávateFa kontrola alebo
má konanie. je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie vyrovnávacích prispevkov až do
ukončenia výkonu kontroly alebo mého konania.

8.

Vrátit‘ zarnestnávatefovi originál dokladov pred]oženeh podľa článku II. bod 5. 6. 7
tejto dohody do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia. Za deň predloženia
dokladov sa v tomto pripade považuje deň. kcď sa predložená žiadosť o platbu stala
kompletnou. resp. deň odstránenia zistených nezrovnalostí v predložených dokladoch.

9.

Pil používaní vercjných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektivnosť a účinnosť
ich použitia znnsle * 19 ods. 6 zákona Č. 5232004 Z. z. o rozpočtovch pravidlách
\erejnej sprá v a o zmene a doplncni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

10. Poskvtnúť zamestnávateFovi materiály zahezpečujúcc inforrnovanosť o tom. že aktivity.
ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskuwčňujú ďaka pomoci EU. konkrétne vďaka
prostriedkorn poskytnutm z Európskeho sociálneho fondu.
II. Zabezpečif overenie Fan) účastníka.

Článok [V.
Oprávnené náklady
i.

Za oprávnené náklady sa v zm sIc tejto dohody považujú len tie náklady. ktoré vznikli
integračnému podniku v súvislosti so zamestnáv anim osób v zmysle čI. II bod
najskór odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku za ohdobie najskůr
od 07.06.2021 najneskór do 31.12.2021, konkrétne

B

()prái neně ohdobic, za ktoré je
možné po%ažovať náklady
oprávnené

Nleno a priczviski

( )právnené ohdobie, za ktoré je
možné považovat‘ náklady za
oprávnené v zmysle tejto dohod

za

‘

síti
‚

srt2

.

Mariana Krokova
‘

07.06.2021-31.05.2023
24 mesiaco

‚

07.06202!-, 1.12.2021

.

_______________________________

Ivan Kroscen

0706‘O‘i-31 Oi‘O“
12 rnesiacov

Kristina Mašfarová

01 0701l.3I Oi 1Ql
I mesiaco

OI.07.2021-31.12.2021

Viera Zajacová

OJ 07‘0‘l-30O6‘03
24 mesiacov

01.07.2021-31.12.2021

Verona Pohlodkova

01.07.2021 -30.06.2023
21 rnesiacov

O .07.2021-31.12.2021

Marek Hon‘ath

0I.07.2021-30.06.2023
24 nicsiacov

01 .07.2021-31.12.2021

MIroslav L11a

01.07.2021-30.06.2023
21 rnesiacov

0l.07.2021-,l.12.2021

Skarleta Kroková

01.07.202-30.06.2023
24 mcsiacov

01.07.2021-31.12.2021

Lukáš Turiák

01 070Ir0060‘
‘.
24 mesiacov

0I.07.2021-31.12.2021

-

.

.

.

-

——

.

‘

—

.

—

.

.

.

—

.

.

.

—

.

07.06.2021-31.12.2021

‚

a boli skutočne vynaložené intezračnÝm podnikom (uhradené z účtu!účtov integračného
podniku) a sú riadne odňvodnené. preukázané. V pripade platieb hotovosti sú výdavk)
oprávnené tcdy. ak stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby nic je minusový.
2.

Oprávnenmi nákladmi sú len tle náklady. ktoré integračn5 podnik vynaložil na
zamestnávanie zamcstnanea(ov) z oprávnenej cieFovej skupiny v zmysle či. II. písm. a),
b). c) ktorý/i pred vstupom do projektu podpísal!i Kartu účastníka.

3.

Výdavky v súvislosti s vyrovnávacími prispevkami sú oprávnené len v tom prípade. ak
splňajú podrnienk hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a zodpovedajú potrebárn
národného projektu.

4.

Výdavky možno považovat‘ za oprávnené v pripade. ak integračný podnik účtuje v
sústavc podvojného účtovnictva.

5

v súisIosti sv\rovnávacimi prispcvkarni sú oprávnené. ak boli vynaložené
zrn sIc nariadcnia (EU) Č. 651.20)4 platnorn zneni.

6.

Oprávnen‘mi nákladrni na účely tcjto dohody sú:

6.1 Mzdové náklady spojené so zamestnáv anim
zranitel‘ných osób sa poskytujú mesačne najviac:

znethodnených

osůb,

alebo

a) počas 12 po sebe nasiedujúcich kalendárnych mesiacov. ak ide o znevýhodnenú
osobu. a ak ide o značne znevýhodnenú osobu3 najviac počas 24 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov. počinajúc ka)endámym mesiacorn. v ktorom pracovný pomer
vznikol.
1. vo vške 50 % oprávnenýeh nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca.
ktorý je znevýhodnenou osobou z dóvodu dibodobej nezamestnanosti alebo

1

Čl. 2 ods. 99 nariadcnia (EÚ) Č. 651 ‘2014 v platnorn zneni
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2.

dosiahnutého nižšieho vzdclania.5 najviac vo výškc 50 % z celkovej ceny práce
vvpočítanej z priemcrnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskcj republiky
za prvý až tretí šhtrťrok kalendárneho ľoka. ktorý predchádza kalendámemu roku.
v ktorom sa príspevok poskytuje. t. j. na rok 2021 v sume maximálne 740,89 E,
vo výške 40 ‘V0 oprávnentch nákiadov skutočne nnaiožentch na
zamestnanca, ktor je znevýliodnenou osobou z mého důvodu ako podľa
prvého bodu alebo podFa písmena b) v tejto podkapitole. najviac vo výške 40 %
z celkovej ceny práce vypočítanej z priememej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za prvÝ až tretf štvrťrok kalendárneho roka.
ktorÝ prcdchádza kalendárnemu roku. v ktorom sa príspevok poskytuje L j. na
rok 2021 v sume maximálne 592,7! E aleho

W počas zamestnávania zarnestnanca. ktorý je znevýhodnenou osobou z důvodu
spočivajúcom vjeho zdravotnom stave. vo tškc 75 % oprávnentch nákladov
skutočne vnaložench na každého takého zamestnanca. najviac vo výške 75 %
z celkovej ceny práce vypočitanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárshe
Slovenskej republiky za prvý až tretí štvďrok kalendárneho roka. ktorý predehádza
kalendárnemu roku. v ktorom sa príspevok poskytuje t. j. na rok 2021 v sume
maximálne 1111,33 E. alebo
c) počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. ak jde o zranitefnú osobu.
počínajúc kalendárnvm mesiacom. v ktorom pracovný pomer vznikol. vo výške 25 %
oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, najviac vo
25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanea v
hospodárshe Sloenskuj republiky za prvý až tretí štvrfrok kalendůrneho roka. ktor
prcdchádza kalendárnemu roku. v ktorom Sa prispevok poskytuje. t. j. na rok 2021
vsumc maximáine 370,34 E.
6.2 Ročná výška dodatočných nákladov spojená so zamestnávaním osih, ktoré sú
zncvUiodnenými osobami z důvodu spočivajúcom v ich zdrav otnom stae6 na
jcdného zamestnanca je 100 % skutočne ynaložených oprávnench nákladov,
n aj via c:
a> 2,5 násobok celkovej ceny práce vpočitanej Z priememej mzdy zumestnanca
v hospodárstve Slovenskej republik‘ za prvÝ až tretí štvrťrok kalendárneho roka. ktorý
predchůdza kalendámemu roku. ‘. ktorom sa prispevok poskytuje t. j. na rok 2021
v sume maximálne 3 704,45 E. počas pnch troch rokov trvania zamestnania,
W 1.2 násohok celkovej ceny práce vpočítancj z priemeniej mzd‘ zamestnanca
hospodárstve Slok enskej republiky za pn ý až ucti štvrťrok kalendárneho roka. ktor
predchádza kalendárnemu roku. v ktororn sa príspevok posk‘tuje. t j. na rok 2021
v stirne maximálne 1 778,13 E. počas každého d‘alšieho roku trvania zamcstnania.
Oprávnenmi nákladmi sú náklad“ podľa Čl. 34 ods. 2 nadadenia (EU) Č. 651/2014
v platnom znení nasledone:
a) náklady na úpravu priestorov:
h) náklady na zamestnávanie zamestnancov výlučne na Čas venovaný pomoci
pracovní kom so zdravotným postihnutím a náklady na odbornú prípravu takýehto
zamestnancov tkajúcu sa pomoci pracovníkom so zdravotným postihnutím (písm. b)
16 ods. 4 písm. b) zákona č245‘2008 Z. z. o vchove a vzdelávanf (školský zákon) a o zmene a doplnenf
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
2 ods. 5 písm. b) zákona o socáInej ekonomike v platnom znení

‚O

c)

d)
e)

fl

úrad odstráni v prípade. ak si intcgračnÝ podnik náklady na činnosf pracovntho
asistenta v žiadosti o poskytnutie vyrovnávacích príspekov nežiada):
náklady na úpravu alebo ziskanie vybavcnia alebo na získanie a validáciu softvéru pre
pracovníkov so zdravotným postihnutím vrátane upravených alebo pomocných
echno1ouických zariadeni. ktoré sú dodatočnými nákladmi k nákladom. ktoré by
prfjemca pomoci znášal. keby zamcstnal pracovníkov. ktorí nic sú zdravotne
postihnuti:
náklady priamo spojené s dopravou pracovníkov so zdravotným postihnutím do miesta
práce a na činnosti sůvisiace so zamestnanim:
mzdové náklady za hodiny. počas ktorých je pracovník so zdravornm postihnutím na
rehahilitác i i:
ak príjemca pomoci poskytuje chránenó zamestnanie. náklady na výstavbu. inštaláciu
alebo modernizáciu výrobných jednotiek príslušného podniku a akékofvek
administratívne náklady a náklady na dopravu, za predpokladu. že sú priamym
dósledkom zamestnávania praeovnikov so zdravotným postihnutím. Náklady v zmysle
písmena fl sú oprávnené len v prípade. aR integračný podnik zamestnáva najmenej
30 % zamcstnancov. ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím z celkového počtu
zamestnancov podniku.

6.3 Vyrovnávací príspevok na náklady vynaložené na pomoc zamestnaným
zncv(hodneu{m osobám okrem osóh, ktoré sú zne%tbodnenÝmi osobami z důvodu
spočívajúcom v ich zdravotnom stave sa poskytuje mesačne najviac:
počas 12 po sebe nasledujúcich kakndárnych mcsiacov, a ak jde o značne
znevthodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúeieh kalendárnych
mesiacov. počinajúe kalendárnvm mesiacom, v ktorom pracovn pomer vznikol.
Mesačná výška v rovnávacieho prispcvku podfa písm. c) na jedného zamestnanca je 50
% skutočne vynaložených oprávnench nákladov. najviac 50 % z celkovej ceny
práce počttanuj z priemcrnej mzdy zamestnanca ‘. hospodárstvc Slov cnskej repubLiky
za prvý až tretí štvrt‘rok kalendárneho roka. ktorý predchádza kalcndárnemu roku. v
ktornm sa príspeok poskytuje. t. j. na rok 2021 v sume maximálne 740,89 E.

Oprávnenými nákladmi sú náklady podľa či. 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 651/2014
v platnom znení nasledovne na:
a) zamestnávanie zamestnancov výhradne na dobu strávenú poskytovaním pomoci
znevthodneným pracovnikom počas obdobia maximálne 12 mesiacov po prijati
znevýhodneného pracovníka do zamestnania alebo počas obdobia maximálne
24 mesiaco\ po pri jati značne znev‘ hodnenáho praco nika do zamcstnama:
školenic takthoto Lamestnanca na pomoc zi ‘hodnen‘ni praco nikom.
Poskytovaná pomoc pozostáva z opatrení na podporu samostatnosti znevýhodneného
pracovníka a jeho prispósobenia sa pracovnému prostrediu. zo sprevádzania tohto
pracovníka pri sociálnych a administrativnych procedúrach. Oprávnenmi nákladmi sú
náklady len na nevyhnutný čas strávený posktovaním pomoci znevýhodneným
pracovníkom. t. z. ak sa mentor zo svojho 8 hodinového pracovného času venuje pomoci
znevýhodnenému pracovníkovi 2 hodiny. oprávnené sú náklady na jeho celkovú cenu
prácu za dve hodiny. V pripade nepritomnosti na pracovisku zne%thodneného
pracovníka z akéhokoľvek důvodu, sa príspevok neposkytuje.
7.

V pripade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené. aR
hotovostné platby jednotlivo neprekročia Sumu 500 E. pričom maximálna hodnota
realizovaných úhrad v hotovosti vjednom mesiaci nepresiahne 1 500 eur. Pri
právnických osobách sa zakazuje platba v hotovosti. ktorej hodnota prevyšuje 5 000 E.

X.

Dohodnutá výška vrovnávacích príspevkov sa po ceú
meniť (nevalorizuje Sa).

9.

Výdavky odo dňa zrušenia!zániku štatútu registrovaného sociálneho podniku nemožno
považovať za oprávnená.

dobu

tnania záväiku nebude

[O. Výdavky. v pripade. ak začinajúci podnik. ktorěmu je priznan štatút registrovaného
sociálneho podniku nesplní všetky zákow,é podmienkv. t. j. v zmysle 6 ods. I písm. a).
b) a h) zákona o sociálnej ekonomike do 12 niesiacov odo dňa priznania štatútu.
a podmienku podľa 5 ods. I písm. d) zákona o sociálnej ekonornike do 24 rnesiacov
odo dňa priznania štatútu. nebude možná považovat‘ za oprávnené.

Článok V.
Osobitné podmienky

L

Integračnt podnik, ktorému sa poskvtujú verejné prostriedkv, zodpovedá za
hospodárenic s nimi a je povinný pri ich používaní zachovávat‘ hospodárnosť,
efektivnost‘ a účinnosť v zmvsle 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtoveh
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.

lntegračný podnik berle na vedomie. že vvrovnávaeie príspevky sú prostriedkami
vvpIatenmi zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a EU. Na účel použitia týchto prostriedkov.
kontrolu ich použitia a ich nmáhanie sa vzťahuje režim upraven v osobitných
predpisoch. najrná
68 zákona o službách zamestnanosti. zákon Č. 357/2015 Z. z.
o íinančncj kontrole a audite a o zmene a doplncni niektorých zákonov. zákon Č.
52320O4 Z. z. o rozpoČtov‘ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekwrch zákonov v znení neskoršich predpisov. zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieh v hotovosti, zákon č. H2‘2018 Z. z. o sociálnej ekonowike a sociálneh
podnikoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov. lntegračný podnik súčasne bene na
vedornie. že podpisom tejto dohody sa stáva súčast‘ou fnanČného niadenia štrukturálnvch
fondov.

3.

Uzatvorením tejto dohody nevzniká integračnému podniku nárok na uhradenie nákladov
v prípade. ak v rámci plnenia podrnienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti
nákladov aj ich nevyhnutnosť. hospodárnosť a efektívnosť.

1.

V pripade, ak zamestnanec na ktorého zamestnávanie sa posktuju \)ro\návacie
prispevkv podl‘a tcjto dohody skonči pracovn porner v integračnom podniku. nárok na
vyrovnávacic prispevky zaniká dňom nasledujúcim po dni skončenia pracovnáho pomeru
a poskvtovanie prispevkov sa zastaví.

5.

lntegračn podnik nemůže dočasne prideliť zarnestnancaov. na ktoréhoKch
zamestnávanie sa mu poskyiujú vyrovnávacie pnispevky v zmysle tejto dohody na výkon
práce k užívateľskému zamestnávatefovi v zmysle
58 Zákonníka práce .Ak tak
z prevádzkovch aleho mých dóvodov urobí, je povinný bez vyzvania vrátit‘ úradu
flnančné prosiriedkv. poskytnutě na zamestnávanie tohto zamestnanca. najneskör do 30
kalendárnvch dni odo dňa dočasného pridelenia (ak sa s úradom nedohodne na inej
lehote).
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6.

lnteračný podnik
osobitného

je

prcdpisu7.

povinný

Učtovným

účtovať

podvojného účtovníctva podFa
registrovaného sociálncho podniku je

v sústave

obdobím

kalendúrnv rok.
7.

Z dóvodu. aby nedošlo k duplicite flnancovania rovnakch výdavkov na tú istú osobu
vtom istorn čase. vyrovnávacie prispevkv nemöžu byť poskytnuté integračnému
podniku na de isté oprávnené náklady alebo na ten ist účel. na aký sa poskytuje iný
príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti. alebo podpora vo forme dotácie.
nenávratného íinančného prispevku alebo podmienečne vratného finančného pdspevku.

8.

Ak sa pci výkone finančnej kontroly na rnieste zistí porušenie finančnej discipliny.
oznámi úrad porušenie llnančnej disciplíny Uradu vládneho auditu. ktorý je oprávnen
ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie hnančncj discipliny. Ak
príjemca príspevku odvedie finančně prostriedky vo výške powšenia finančnej discipliny
odo dňa skončenia kontroly. správne konanie sa nezačne.

9.

V prípade, ak integračnému podniku holi vyrovnávacie príspevky poskytnuté
neoprávnene1 je povinný vrátiC ich na účet úradu, do 30 kalendárnych dní od doručenia
výzvy na vrátenie týchto íinančných prostriedkov zo strany úradu.

O. Urad poskytuje vyrovnávacie príspevkv na základe predložených dokladov v zmysle Čl.
II bod 5. 6. 7 dohody.
II. Obdobie nároku vrovnávacich príspevkov
podfa tejto dohody
zrušenia/zániku šlatúrn registrovaného sociálneho podniku.

Článok

zaniká dňom

VI.

Skončenie dohody

1.

Túto dohodu je možné skončiť na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto
dohody.

2.

Každý z účastníkov dohody je oprávnen odstúpiť od dohody v pripade jej závažného
porušenia. Frc platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení
doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody.

3.
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závažné porušenie podmienok tejto dohod sa považuje na stranc zamcstnávatel‘a
viacnásohné porušenic (aspoň 2 krát) povinnosti ustanoen‘ch v článku 11. v bodoch 3,
8.9 a porušenie povinností ustanovených v článku II. v bode 12. Na strane úradu

powšenie povinnosti podfa článku III. v bode 2.
4.

Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Zákon č. 43 P2002 Z. z. o účtovnictve v znení ncskoršich predpisov

‚3

Článok VtI.
Všeobecné a záverečné ustanovenja

L

Zmeny v tejto dohode možno vykonat‘ len písomným dodatkom k tejto dohode
podpisan‘m oboma účastníkmi dohody. na základe písomného návrhu jednej zo strán
tejto dohody.

2.

V každom písomnorn styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.

3.

Práv ne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa nadia prislušnými právnymi
predpismi platnými v SR. ktoré majú vzťah k závLizkom účastnikov tejto dohody.

4.

Podporu integračnému podniku je možné posktnúť iba v sůlade s osobitnými prcdpismi
v oblasti štátnej pomoci8. Prdvnvm základorn pre poskvtovanie pomoci je
-

-

-

-

Zákon Č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátncj pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
O štátnej pomoci).
Nariadenie Komisie (EÚ) Č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
čláitov 107 a 108 zrnluvv o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis
alebo
Naniadenie Komisie (EU) Č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
Článkov 107 a 108 zmluvv o fungovaní Európskej únie na pomoc de rninimis v
sektore pofnohospodárstva.
Nariadenie Komisie (EU) Č. 65 1/2011 zo 17. júna 20W o vyhláseni určitých
katciónií pomoci za zlučiteFné s vnútoniým trhom podfa článkov 107 a 108
zmluvv.

5.

Na posktovanie príspevku sa vzťahujú aj podmienkv OperaČného proramu Ludské
zdroje Pniodtná os 3 Zamestnanosť a Zmluvy o poskytnuti NFP na realizáciu Národného
projektu.

6.

IntegraČn podnik súhlasi so zverejnenirn údajov vvplvajúcich z tejto dohody v rozsahu:
ndzov. sídlo. miesto prevádzkv. počet osób na zamestnávanie ktorých sa poskvtujú
vvrovnávacie príspevk ýška v\ro návacích príspevko
.

7.

Ak sa niektore ustanovenie tejto dohod stane neplatnm
dósledku jeho rozporu
s prd‘ nvmi predpismi SR. nespósobi to neplatnosf celej dohody. Učastnici sa v takom
pripade zavázujú bezodkladne vzájomným nokovaním nahradiť neplatné ustanovenie
no\ým plarnm ustanovením tak. aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto
dohodou.

8.

Táto dohoda nadobúda plarnosť dňom jej podpisania oborna účastníkrni dohody
a účinnosf dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.

Ůčinnosi dohody skončí splnením závdzkov účastnikov dohody. alebo spósobom
uvedeným v Článku VI. v bodoch a 2 tejto dohody. pokiaf nedójde k odstúpeniu od
dohody podfa článku Vl. bodu 3 tejto dohody.

8

7 Zákon o štátnej pomoci
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W. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. pričorn každý z účastnikov dohod
dostane jeden rovnopis. Učastníci dohody vvhlasujú. že sú oprávnení túto dohodu
podpisať. že si ju riadne a dóslcdne prečítali a súhlasia s jej obsahom. neuzavreli ju
v tiesni. ani za zvlášť nevýhodných podrnienok a na znak súhlasu s jej obsahorn ju
vlastnoručne podpisuju.

I

V Košieiaeh. dňa

Za

integľačný

V Košiciach. dňa.

podnik:

Za úrad:

URfl Pkt
SC{IADJYCH Vd A RCU%7 KOŠiL
nmrie 9. O‘2 1 «nki

Podnik služieb KYP s1to., r.s.

Trteda KYP 1
23RoJIcesfdJJsko

1mL Miroslax)4chalus
‘
štatutárnv zástupca zaniestnávateľa

Inu. Michal Michalov. BA. LL.M. MSe.
riaditeľ úradu

/

Stawtárnv zástupca zamestnávateľa svojirn podpisorn pot‘rdzuje. že prezal materiály na
zaheipečenie publicit3 O spoIutinanco ani posktnutcIi príspe kov z protriedkov Eurápskeho
sociálneho fondu.

V Košiciach dňa

podpk
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