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DOHODA

čísloz20/12l54L/204l
o poskytnutí finančnéhoprĺspevku

v ľámci projektu ,rPrvá pomoc*

- Opatľenie

č. 1

podloa Ş54 ods. 1 pÍsm. e) zákona č..5/2004 Z. z, o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov

uzatvoľendv zmysle

l

269 ods. 2 zákoną č. 5t3/]99] Zb. obchodný zákonníkv znení
neskoľšĺchpľedpisov
(d'alej len ,,dohoda")

mędzi

Úľadom pľáce socĺálnych vecĺ a ľodiny Prĺevidza
Sídlo Šumpeĺská1, 97i 01 Prięvidza
zastúpeným ľiaditel'kou/om Ing. Radko Gavliak
ICo30794536
DIČ2O2I777780
Bankové spojenie: SK75 8180 0000 OO7O OO53 O44I
iŠtatnapokladnica]
(ďalej len,,úľad")
a

zamestnávateloom
názov Technické sluŽby mesta Pľievidza s.r.o.
sídlo Košovská 1' 97I01 Prievidza
zastúpeným štatutáľnym zástupcom Ing. Marián Bielický
ICo 31579183
DIČ 2020467350
SK NACE Rev2 (kód/text hosp. činnosti) 68320 - Spľáva nehnuteľností
Bankové spojenie: IBAN SK20 0200 0000 00321885 8257
0200 - Všeobecná úveľová banka' a.s.
Zapisaný v obchodnom ľegistľi' vedenom v Tľenčíne
Pod číslom2223lR
(ďalej len,,zamestnávatel',,)
a

(spoločne,,účastníci
dohody.ó)
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Clánok I
Účel a predmet dohody

1. Účęlo- dohody je úpľavaprâv apovinností účastníkovdohody pri poskytovaní

finančnéhopríspevku (ďalej len ,'pľíspevok") na úhľadučasti náhľady mzdy pľe
zartestntxateľov' ktorí v čase vyhlásenia mimoľiadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočnéhostavu uzatvoľili ptevádzky alebo ktoĺým zakázali pľevádzky v ľámci
pľojektu ,,Prva pomoc" - opatľenie č' 1 podľa $ 54 ods. 1 písm. e) zâkona č,. 512004
Z. z. o službách zamestnanosti a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znęní
neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,ztĺkon o sluŽbách zamestnanosti")' ktoľý je
financovaný z pľostriedkov štátneho ľozpočtuSlovenskej ľepubliky v zmysle:

:1.

,rt,

,i'

a)

Zákona o službóch zamestnanosti,

b)

Dočasnéhoľámca

c)

Schémy štátnej pomoci pľe dočasnúpomoc na podpoľu udľžaniazamestnanosti
a podpoľu samostatne záľobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej
nakazou C)VID-L9 č. SA.56986 (2020/N) (čast' 2.l.2).

pľe opatľenia štátnej pomoci na podporu

hospodórslva

v súčasnejsituácii spôsobenej nákązou COVID-19 (článok 43),

2. Pľedmetom dohody je zźĺväzokúľaduposkytovat'

zamestnávateľovi mesačne
pľíspevokna úhradu časti náhľady mzđyzamestnancov na ztklade a podľa výkazu pľe
priznanie pľíspevku,vo výške uvedenej v článku IV bod I a 2 po dobu uvedenú
v článku V bod 1 azávazok zamęstnávateľa ldržat' pľacovné miesta zamestnancov
dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendáľnom mesiaci, zaktorý bol príspevok
zo strany úradu poskytovaný.

.J

4.

Pľíspevokje poskytovaný ako štátna pomoc podl'a oddielu 3.10. (bod 43,44) v zmysle
podmienok ozĺźtmeniaKomisie - Dočasnéhorámca pľe opatľenia štátnej pomoci na
podpoľu hospodáľstva v súčasnejsituácii spôsobenej ĺâkazou COVID-19 (Ú.u.
C9 I,20.3.2020, C 1 1Ż' 4.4.20Ż0)'

Príspevok je poskytovaný podľa ČłsľI2.L2 v zmysle podmienok Schémy pĺe
dočasnúštátnu pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podpoľu osôb samostatne
záľobkovo činných v období situácie spôsobenej nźlkazou COVID-19.

Clánok II
Práva a povinnosti zamestn

áş ate|'a

Zamestnávatel' sa zav äzujez

1. Pľedkladat' úradu počas obdobia poskytovania pľíspevkuv zmysle článku IV bod

1

výkaz pre priznartie pľíspevku do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendáľnom mesiaci, v ktoľom bola náhľada mzdy zamestnancom vyplatená. Yýkaz
pľe priznanie pľíspevku je moŽné pľedložiťlęn za kalendáľny mesiac' v ktoľom mal
zamestnávateľ pľevaŽujúci počet kalendáľnych dní uzatvorenú pľevádzku.
Zamestntlvateľ sa zźroveň' zaväzuje, Že nebude žiadaťo poskytnutie príspevku na
zamestnancov v ľámci jedného kalendáľneho mesiaca prostľedníctvom iného opatrenia
proj ektu,,P rv â pomoc".
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2.

Uhrádzat'zamestnancom náhľadu mzdy vo výške najmenej 80 % priemerného zárobku
zamestnanca podľa výkazu pľe priznanie pľíspevku alebo vo výške podľa kolektívnej
zmluvy alebo inej písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (ŞI42 ods. 4
ZttkonnÍka práce).

3.

Uđtžat'pľacovné miesta zamęstnancov, na ktoľých je poberaný príspevok v zmysle
tejto dohody po dobu dvoch kalendáľnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom
mesiaci, zaktoľý bol pľíspevok zo stľany úľadu poskytovaný.

4

Urnožnit' výkon fyzickej kontľoly abyť nźiležitesúčinnýpri výkone kontľoly
dodržiavania podmienok tejto dohody a poskytovaní pľíspevku vrátane jej pľíloh
s orgánmi kontľoly úľadua iných subjektov opľávnených vykonávať dohľad' dozot,
kontľolu a audit. opľávnené osoby na výkon kontľoly/auditu sú najmä: úrad a ním
poveľené osoby, poskytovateľ nenávľatného finančnéhopríspevku a ním poveľené
osoby, Utvar vnútoľnéhoauditu Riadiaceho alebo Sprostredkovatel'ského oľgánu a
nimi poveľené osoby, Najvyššíkontrolný úľadSR' ním poverené osoby, oľgán auditu,
jeho spolupracujúce oľgány (Úľad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontľoly/auditu, Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Euľópskeho dvora
audítoľov,orgán zabezpeěujúci ochranu Íinančnýchzáujmov EÚ, osoby prizvané
oľgáĺmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s pľíslušnýmipľávnymi pľedpismi SR
a EU.
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Podrobit' sa kontľolným úkonom, ktoľébudú realizované v zmysle príslušných
právnych pľedpisov SR a EÚ na to opľávnenými osobami a včas poskytovat'
opľávneným osobám nimi Žiadané infoľmácie, spľístupňovaťim účtovnéknihy,
finančrrédoklady a ostatnú dokumentáciu.

6. V

zmysle tejto dohody, vytvoľit'pľimeranépodmienky na riadne a včasnévykonanie
kontroly/auditu, zdržaťsa konania, ktoľéby mohlo ohĺoziťzač,atie alebo riadny
pľiebeh výkonu kontroly/auditu a plnit' všetky povinnosti, ktoľému vyplývaju z
pľávnych pľedpisov SR a EÚ v súvislosti s kontľolou/auditom.

7.

Na vyŽiadanie orgánov uvedených v článku II bod 4 pĺedložiťdo 15 kalendáľnych dní
doklady preukazujúce vynaloŽené náklady nantĺhradu mzdy zamęstnancov uvedených
vjednotlivých výkazoch pľe pľiznarrie pľíspevku. Za tieto doklady sa považujrĺ
najmä: mzdový list alebo výplatĺá páska' vrátanę dokladov o skutočnom vyplatení
náhľady mzdy; dochádzka; doklađyo platbách preddavku poistného na povinné
veľejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných pľíspevkov
na starobné dôchodkové spoľenie - mesačnévýkazy pľeddavkov na poistné na
povinné veľejnézdtavotné poistenie, mesačný výkaz pľeddavku vľátane poistného
a pľíspevkovdo Sociálnej poisťovne a výpisy z ilčtu zamestntxatel'a, potvľdenie
banky o uskutočneníplatby' resp. výpisy z inteľnetbankingu a v pľípadeplatby
ľealizovanej v hotovosti aj tú čast' pokladničnej knihy účtovnejjednotky za
pĺíslušnýmesiac, ktorej sa ztĺznam o platbe týka, resp. kde sa predmetný výdavok
nachádza.
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8. Na

vyŽiadanie úradu pľeukázať dodľžiavanie podmienok tejto dohody' umožnit'
výkon fyzickej kontľoly a poskytovat' pľi tejto kontľole súčinnost',a to pľiebežne
po celú dobu platnosti tejto dohody, a to aj po ukončeníplatnosti tejto dohody až
do 31.1Ż.2028.
.
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9.
10.

Uchovávato trito dohodu, vrtńanejej pľíloh,dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich
sa poskýnutého finančnéhopľíspevkuaž do 31.12.2028.

Poskytnúťúľadusúčinnosť,dokumenty a údaje potľebné na kontľolu splnenia
podmienok uvedených v článku VI tejto dohody.

17.Ozntlmiť úľadukaždíZmenu okolností a skutočností, ktoré majú vplyv na dohodnuté
podmienky v tejto dohode, vrtĺtane každéhoskončenia pľacovného pomeru do 15
kalenđáľnychdní odo dňa, kedy táto skutočnost'nastala.
12' Splniť všetky povinnosti vyplývajúce

zo zâkona č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných

údajov ao zmeîea doplnení niektoľých zákonov.

13.

Uchovávat' dokumentáciu a údaje súvisiace s realizáciou tejto dohody po dobu jej
platnosti' ato aj po ukončení platnosti tejto đohodyaž do 3I.12.20Ż8.

I4.'ĺJváđzat'v Žiadosti a vo všętkých pľeđkladanýchvýkazoch pľe pľiznanie pľíspevku
pravdivé skutočnosti.

článok III
Pľáva a povinnosti riľadu
Úľad sazaväzuje:

1. Poskytovať zamęstnźĺvateľovipľíspevokna náhľadu mzdy zamestnancov, ktorým
nemôže prideľovať pľácu z dôvodu prekažky na stľane zamestĺâvateľa (l I42

Ztkoĺlnika pľáce/Ş250b ods. 6 Zâkonnika pľáce) počas obdobia uvedeného v článku
V vo výške podľa článku IV na zźtkladę a v počte podľa pľedloŽenéhovýkazu pľe
pľiznanie pľíspevkubezođkladnena účetzamęstĺávateľa uvedeného v ztthlavi tejto
dohody.

2

Zasielať zamestnŕlvateľovi oznámenie o výške pľíspevkuza každý mesiac, za ktorý
zamestntş ateľ o pľíspevok po Žiada.

î
J

V pľípade potľeby vykonať kontľolu dodľžiavania podmienok tejto dohody vľátane
kontľoly pľeukazovania výdavkov, kontľoly skutočností uvedených vo výkaze pÎe
pľiznanie pľíspevkua skutočností uvedených v článku VI tejto dohody.

4. V

pľípade zistenia nedodľŽania povinností zamestntlvateľa v zmysle článku II bod 2, 3
a 14 av článku VI bod 7 tejto đohody,vyžadovať vľátenie neopľávnene vyplatených
pľíspevkov.

5

Ak sa pteukâže, že zamestnâvateľ neuviedol pľavdivé skutočnosti v článku II bod

14

a článok VI tejto dohody, vyŽaďovať vľátenie celého poskytnutého pľíspevku.

6. Pľi pouŽívaní veľejných finančných prostľiedkov zachovâvať

hospodáľnost''
efektívnosť a účinnosťich použitia vzmysle Ş19 ods. 6 ztlkoĺa č,.52312004 Z. z.
o ľozpočtových pĺavidlách verejnej spľávy a o Zmęne a doplnení niektoľých zákonov
v znení neskoľšíchpľedpisov.
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Článok IV
Výška pľíspevku, oprávnené výdavky a celková výška príspevku

1. Uľad poskytuje zamestnávatel'ovi pľíspevok mesačne počas obdobia poskytovania

príspevku uvedeného v článku V tejto dohody na základe pľedloženéhovýkazu pre
pľiznanie pľíspevkuvo výške:
80 % pľiemeľného ztrobkll zamestnanca,najviac vo výške 1 100,00 euľ za jedného
zamestnanca, ak mu zamestnźnateľ uhrádza náhľadu mzdy najmenej vo výške 80
o/o

priemeľného záľobku zamestnanca

.l
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:

podľa kolektívnej zmllvy alebo inej písomnej dohody so zástupcami
zamestnancov (l I42 ods. 4 Zákonnika práce), najviac vo výške 880,00 ęuţ Za
jedného zamestnanca, ak mu Zamestntĺvatęľuhrâdza náhľadu mzdy vo výške
menej ako 80 oń pľiemerného zárobku zamęstnanca.

2. Ak je

nâhľada mzdy vyp|ácaná zamestnâvateľom na zamestnancov nižšiaako
maximálna výška pľíspevku, úĺaduhľadípľíspevokvo výške ľeálne vyplatenej
ntlhr ady mzđyzamęstnanca.

-)

Za

oprâvnený výdavok sa považuje finančný príspevok na úhľadu náhĺady mzdy
zamęstnancov vo výške 80 % ich priemerného ztlrobku, najviac vo výške 1 100'00
eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo inej písomnej dohody
so zástupcami zamestnancov (l 142 ods. 4 Zákonnika pľáce) vyplatil zamestnancom
náhradu mzdy vo výške menej ako 80 o/o içh pľiemeľnéhozáľobku, sa pľi ľefundácii za
mesiac maÎec2020 zohľadníľeálne vyplatená ntthrađamzdy, najviac vo výške 880,00
euľ. Zamestnávateľovi' ktoľý v zmysle Zákonníka práce (đo03.04.2020, do dňa, ktoľý
pređchâdzadňu, kedy nadobudol účinnosťzźtkon č,.6612020 Z. z., ktoľým sa dopĺňa
zákon č,. 31Il200I Z. z. Ztlkonnik pľáce v zneni neskoľšíchpľedpisov a ktoľým sa
dopĺĺajĺniektoľé zttkony) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80
obdobie vyplatí pľíspevok
%o ich pľiemeľného zárobku, sa pri ľeťundácii za pĺíslušné
na náhľadu mzdy vo výške 80 % priemeľnéhoztlrobku zamestnancov' najviac však vo
výške 1 100,00 eur. Ak je ntĺbraďa mzđy(ktoľú už zamestnźłvatęľvyplatil, ľesp. ktorá
bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca pľíslušnéhokalendáľneho mesiaca, v
ktorom sa pĺedkladźĺžiadost') niŽšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške
ľeálne vyplatenej náhľady mzdy zamestnanca.
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nesmie pľesiahnut' limity uvedené v Kapitole 2 bod Ż.I
Schémy pľe dočasnúštátnu pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu osôb
samostatne zárobkovo činných v období situácie spôsobenej nźtkazou Covid-19.

4. Celková výška pomoci

Článok V
Oprávnené obdobie a obdobĺe poskytovanĺa
oprávnené obdobię predstavuje obdobie odo dňa zakćuania niektorých prevádzok na
Slovenskej republiky pľi ohľození
ztĺklade opatrenia Úľadu veľejného zđľavotníctva
veľejnéhozđľavia(ďalej |en ,,UYZ"), č. oLPl2576l2020, a to od 13.03.2020 do
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alebo Ministeĺstvo pľáce,
3I.I2.2O2a. ak Ústredie práce, sociálnych vecí aľodiny
sociálnych vecí a ľodiny SR neľozhodne inak'

2.Príspevoksaposkytujezaobdobieod13.03.2020do31.05.2020.

2 Sa obđobie
3. Po uplynutí obdobia poskytovania uvedęného v článku V bod
to aj opakovane' ak

a
poskytovania pľíspevk,r'pr"đlž.r.1"o jeden kalendáĺny mesiac'
o ukončení
informácia
nebude
pľíspevku
súčasťoupos1edného oziâmęnia-o poskytnutí
poskytovánia pľíspevkuna ďalšie obdobie'

4. Úrađsi na

a rodiny alebo
zâk|ade ľozhodnutia Ústľedia prâce, sociálnych vecí
pľávo na Zmenu obdobia
pľtrce, sociálnych veci aľodiny ŚR vyhľadzuje

Ministeľstv a
poskytovania pľíspevku.

čHnok VI

t.

čestnévyhlásenie

'ł,'

,ii

Zamestnátvatel' tymto čestne vyhlasuj e, že :

1. vypláca svojim

Zttkonĺika
zamęstnancom náhľadu mzdy podľa pľíslušnýchustanovení

pľâce,

2.

dobe alebo poberajú
nežiada pľíspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej
zabezpećenia'
z dôvodu pľekážok v pľáci na stľane zamestnanca dávku sociálneho

3.

je poskýovaný iný pľíspevok na
ĺežiadapľíspevokna zamestnancov, na ktorých mu
opatrení na tľhu prźĺcez
mzdylcelkovú cenu pľáce zamęstnancov v ľámci aktívnych
úľadu,

4.
5.

6.

pľáce 0Ż'03 '2020 a neskôľ'
neŽiadapľíspevok na zamestnancov s dňom nástupu do

zaktorý je pľíspevok
dva kalendáľnę mesiace nasledujúce po kalendáľnom mesiaci,
výpoveďou
poskytovaný, neskončípĺacovnýpomer so zamestnancomlzamestnancami
písm' a) a b) zćĺkoĺač" 3II1200I
alebo doho dou zdôvodtv uvedeń;;ch v Ş63 ods' 1
Z. z. Zâkoĺníkpľáce,
zamestnanosti, a to tým, že:
spĺňa podmienky v zmysle Ş70 ođs.7 ztĺkona o s1užbách
a) má splnené áuRorro pouinnosti podľa osobitného predpisul
zdravoÍné
b) má splnenĺ |ovinnosti odvodu pľeddavku na .poistné na veľejné
starobné
na
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov
dôchodkové spoľenie'
podaním
c) nepoľušil zâkăzne1egálneho zamęstnávania v období dvoch ľokov pľed
žiadosti o pľíspevok,
d) nemá voči úľadusplatné finančnézźĺvazky,
kalendáľ
e) nie je u LonĹur'., likvidácii, nútenej ,p'âu. a'ebo nemá uľčenýsplátkový
podl'a osobitného predpisu".
neuspokojené náľoky svojich zamestnancov vyplývajúce

Đ nemĺ evidované

zpĺacovĺéhopomeru,

,

,

Zźlkon č,. 5g5l20O3 Z. z.

Ztlkon č. 1l2OO5 Z. z. o

dani z pľíjmov v znęní neskorších pľedpisov
a doplnení niektoľých zákonov v znęní
konkuľzę a řestľukt ura|izźlçii u o

o

,'.n.

neskoľšíchpredpisov
i:

',i"
]

lł'

l.i;

6

g)

nemá pľávoplatne uložený tręst ztlkazu pľijímaťdotácie alebo subvencie alebo
tręst zttkazu prţímaťpomoc a podpoľu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak
ide o pľávnickú osobu'

7. nie je voči nemu nárokované vľátenie pomoci na ztlklade

ptedchádzĄúceho
poskytnutá
pomoc
rozhodnutia Komisie, ktoľým bola
označenâ za nezźlkonnu a
nezlučitel'nús vnútorným tľhom,

8.

je

subjektorn' ktoľý vznikol

k01.02.2020.

a

zača| prevádzkovať svoju činnost' najneskôľ

.;r

ťdo

ţţ{
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Clánok VII
Osobitné podmienky

:

Za

neudľŽanie pľacovného miesta Sa povaŽuje skončenie pracovného pomeru
zamestnanca, na ktoľého je poskytovaný pľíspevok výpoveďou alebo dohodou
o skončenípľacovného pomeru z dôvodov uvedených v Ş63 ods. 1 písm. a) a b)
ztlkona č,. 3IIlŻ)u Z. z' Ztkonník prâce. V takomto pľípadeje zamestnźĺvateľ
povinný Vľátiť celý poskytnutý pľíspevokna tohto zamestnanca do 30 kalendáľnych
dní odo dňa doľučeniavyzvania na vľátenie príspevku zo stľany úľadu.

2. Ak

zamęstnávatel' nebude zamestnancom uhľádzať 80 o/o ntlhraďy mzdy, s výnimkou
uvedenou v článku IV bod 3, náľok na vyplatenie príspevku za týchto zamestnancov
nevznikne.

3'

Zamestnávateľ, ktoľému sa poskytujú veľejnépľostľiedky, zodpoveďâ za hospodáľenie
pouŽívani zachovávať hospodárnosť, ęfektívnosť a
účinnost'ich pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 3 ztlkonač,.52312004 Z. z. o ľozpočtových

s nimi a je povinný pľi iclr

pľavidlách verejnej spľávy
neskorších predpisov.

ao

zmene

a

doplnení niektorých zákonov

V

znení

lţl

{t

,:ll

!ţ
jţi
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:l

4. Na účelpoužitia týchto prostľiedkov, kontľolu ich pouŽitia a ich vymáhanie sa
vzt'ahuje ľeŽim upravený v osobitných predpisoch, najmä Ş68 zákona o sluŽbách

z' o finančnej kontľole a audite a o zmene a
doplnení niektoľých zákonov, ztlkon č,. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
zamestnanosti, zákon č,.35712015 Z.

veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zâkonov V znení neskoľších
predpisov, ztĺkon č,. 39412012 Z. z. o obmędzení platieb v hotovosti a zâkon č.
374lŻ0I4 Z' z. o polrľadávkach štátu a o Zmene s doplnení niektoľých zákonov.

5. Ak

sa pri výkone kontľoly na mieste zistí poľušenie finančnej disciplíny úrad oznâmi
porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je opľávnený ukladať
avymćthat'odvod, penále a pokutu za poľušenie finančnej disciplíny.

6

.

].

Y

ýkaz pľe pľiznanie príspevku, sa povaŽuj e záľoveň za žĺadosťo úhľaduplatby.

Pľíspevok sa neposkytuje na podporu udržaníapľacovnélro miesta zamestnanca, îa
ktoľého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý irrý pľíspevokna
mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných aktívnych opatrení na tľhu ptźrce.

,,ł

{

łţ

ĺţ
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8. Pľíspevoksa

neposkytuje na zamestnancov, ktoľísťt vo výpovednej lehote alebo
pobeľajú z dôvodu prekážok v pľáci na stľane zamestnanca clávku sociálneho
zabezpečenia.

9. Pľíspevoksa

neposkytuje na zamęstnancov s dňom nástupu clo pľáce 02.03.2020

a neskôr.

I).Zamestntlvatęľ nemôŽe počas poskytovania pľíspevkupľesunút' zamestrrancą na
ktoľého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávatel'viac prevádzok.

Clánok VIII
Skončenie dohody

1. Túto dohodu je moŽné skončiťna ztĺklade vzájomnej písomnej dohody účastníkov
tejto dohody.

2.

Kažđýz účastníkovdohody je opľávnený odstúpit' od dohody v pľípadejej zźxažného
poľušenia.Pľe platnost' odstúpenia sa vyŽaduje písomné oznámenie o odstúpení
doľučenédruhému účastníkovitejto dohody. odstúpenie je účinnédriom doručenia
oznttmenia o odstúpenídľuhémuúčastníkovitejto dolrody.

3. Za

závažnéporušenie podmienok tejto dohody sa povaŽuje na stľane zamestnávateľa
poľušenie povinností ustanovených v článku II v bodoch 4, 5, 6 a 14 a na stľane úľadu
poľušenie povinností podľa článku III bod 1. odstÚrpenie od dohody sa netýka nároku
na náhľadu škody vzniknutei iei poľušením.

článok IX

Všeobecné a záverečnéustanovenia

1. V

2.

.

kaŽdom písomnom styku sú účastnícidohody povinní uvádzat' číslotejto dohody

Pľávne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa ľiadia príslušnýmiprávnymi
pľedpismi platnými v SR, ktoľémajú vzťahkzávazkom účastníkovtejto dohody.

3. Účastníci dohody uzatvtľĄu týmto dohodu podľa l 269 ods. 2 obchodného
zákonníka, v zmysle ktorej sa ich záväzkovo-pľávne vzťahy spľavujúa budú
spľavovať ustanoveniami obchodného zźĺkonníka.

4.

Zalnestnźnateľ súhlasí so zveľejnením údajov vyplývajúcich z tejto dohody

5. Ak

sa niektoľé ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho ľozpoľu
právnymi pľedpismi SR, nespôsobí to neplatnost'celej dohody. Účastníci sa v takom
pľípadezavazuju bezodkladne vzćýomným ľokovaním nahľadit' neplatné ustanovęnie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účela obsah sledovaný touto
dohodou.
s

nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma účastnĺkmidohody
a účinnosťdňom nasleđujúcimpo dni jej zveľejnenia v Centľálnom ľegistľi zmluv.

6. Táto dohoda

8

;:'

7

Účinnosť dohody skončísplnením zźtvázkov účastníkovdohody, alebo spôsobom
uvedeným v ölánku VIII.

I Táto dohoda je vyhotovená

v

dvoclr ľovnopisoch,

ľovnopis a zamesÍnëlvateľdostane eden ľovnopis.

z

ktoľých úľaddostane jeđen

j

9

Účastníci dohody vyhlasujú, že sri opľávnení túto đohodupodpísat'o že si ju ľiadne
a dôsledne pľečítalia súhlasia s jej obsahom' neuzavľeli ju v tiesni ani za zvIźłŠť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsalrom ju vlastnotučne podpisujú'

V Pľievidzi,

dňa .'..{.5.-05..ł02[

V Pĺievidzi, dňa

.....1.ä..'ľü-.Îĺl20

I
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Ing.
štatutáľny
(meno, priezv

Bielický
zamestIrávatel'a

podpis a odtlaěok peěiatĘ)

Irrg.

Rą{ko Gavliak

ľiad itel' úľadualebo 1/írĺpoveľený zamestlranec
(meno, pľiezvisko, poclpis a odtlaěok peěiaĘ)
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