
D O H O D A 

č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R7I 

o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest 
v sociálnom podniku refundáciou finančných prostriedkov 

(ďalej len „dohoda") / ^ „ l „ ; i A^U^A^\ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 50c zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o službách zamestnaností") 

medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 

Sídlo 902 01 Pezinok, Moyzesova 2 
Zastúpený riaditeľkou JUDr. Idou Konopovou, PhD. 
IČO 30794587 DIČ 2021776845 
Bankové spojenie: 
Štátna pokladnica číslo účtu 7000145076/8180 
(ďalej len „úrad") 

a 

sociálnym podnikom, ktorý je nepodnikateľským subjektom 

Právnickou osobou Mesto Senec 
Sídlo PO: 903 01 Senec, Mierové nám. 8 
Miesto podnikania: 903 01 Senec, Mierové nám. Č.8, 
903 01 Senec, Kalinčiakova č. 19 
Zastúpený štatutárnym zástupcom Ing. Karolom Kválom, primátorom 
IČO 00305065 
SK NACE Rev2 (kód/text) E/38-čístenie verejných priestranstiev, zber, spracúvanie, 
likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu a divokých skládok., N/81,82-
administratívne a podporné služby - činnosti spojené s výstavbou a údržbou miestnych 
komunikácii, verejných priestranstiev , mestského cintorína, kultúrnych , športových 
a ďalších mestských zariadení, činnosti súvisiace s údržbou a ochranou zariadení a krajinnou 
úpravou - údržba verejnej zelene a čistoty, administratívne, pomocné kancelárske a iné 
obchodné pomocné činnosti/geodet .Q/88- zdravotníctvo a sociálna pomoc-ostatná sociálna 
starostlivosť bez ubytovania, R/91, 93 - činnosti a prevádzka kultúrnych, športových 
a rekreačných zariadení, 1/56 - ubytovacie a stravovacie služby-činnosti reštaurácií 
a pohostinstiev. 
Bankové spojenie: 
č. účtu 6602820003 kód banky 5600 
Zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa 01.01.2010, pod čísiom 
AA/2009/57801/17643/OISS 
(ďalej len „sociálny podnik") 
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Dohoda 5. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/2012/M 

ČI. I 
Účel a predmet dohody 

1) Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí 
finančného príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom 
podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti pre zamestnancov, ktorí boli 
pred prijatím do pracovného pomeru v sociálnom podniku znevýhodnenými 
uchádzačmi o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, alebo ktorí 
boli pred prijatím do pracovného pomeru v sociálnom podniku uchádzačmi 
o zamestnanie v zmysle § 72h ods. 3 zákona o službách zamestnanosti.1 

2) Predmetom dohody je príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných 
miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti (ďalej len 
„príspevok"). 

3) Príspevok sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ŠR") 

Cl.II 
Práva a povinnosti sociálneho podniku 

Sociálny podnik sa zaväzuje: 

1) Vytvoriť a udržať pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
resp. uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradu v pocte 7, s miestom výkonu 
predmetu činnosti: 

referent ochrany životného prostredia, Mestský úrad Senec, Mierové nám.č.8, Senec, 
geodet: Mestský úrad Senec, Mierové nám. č.8, Senec 
údržbár, Mestský úrad Senec, Mierové nám. č.8, Senec, 
pracovník na ochranu a údržbu verejnej zelene a čistenia mesta. Mestský úrad Senec, 
Kalinčiakova ul, 19, Senec a Mesto Senec, 

1 Do 31. 12. 2010 s uchádzačmi o zamestnanie iba v prípade, ak sociálny podnik je obec, samosprávny haj, 
združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa Občianskeho zákonníka, resp. zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj 
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v uvedenej profesijnej štruktúre: 

Dohoda č. l/§ 50c -nepodnikateľský subjekt/2012/R/I 

P. č. 
PM 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

Profesia 

Referent ochrany 
životného prostredia 

a odpadového 
hospodárstva 

geodet 

údržbár 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a Čistoty mesta 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a čistoty mesta 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a čistoty mesta 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a čistoty mesta 

Kód 
KZAM 

247001 

211402 

722403 

916101 

916101 

916101 

916101 

SPOLU 

Predpokladaná mesačná výška celkovej ceny práce 
(CCP) zamestnanca na podporenom pracovnom mieste 

v EUR 

Mzda 

850 

650 

600 

500 

500 

500 

500 

4100 

Poistné2 

297,07 

227,17 

209,70 

174.75 

174,75 

174,75 

174,75 

1432,94 

Spolu CCP 

1147,07 

877,17 

809,70 

674,75 

674,75 

674,75 

674,75 

5532,94 

2) 

3) 

Prijať na vytvorené pracovné miesta podľa č. II bod 1 tejto dohody na dobu určitú 
na 12 kalendárnych mesiacov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, resp. 
uchádzačov o zamestnanie v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného 
pracovného času, s ohľadom na profesijné a kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce 
konkrétnemu pracovnému miestu, po konzultácii s úradom, najneskôr do 30 
kalendárnych dní od uzatvorenia tejto dohody. 

Predložiť úradu za každého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, resp. 
uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto, najneskôr do 10 
kalendárnych dní od uzatvorenia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru: 
a) kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce") a dokladu o mzde, 
ak dohodnutá mzda nie je súčasťou pracovnej zmluvy, 

b) potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné 
dôchodkové sporenie, 

c) potvrdenie príslušného úradu o evidencii znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 
resp. uchádzača o zamestnanie a jeho vyradení z evidencie uchádzačov o 
zamestnanie ku dňu nástupu na vytvorené pracovné miesto a to v prípade, ak ide 
o pracovný pomer podľa či. II bod 2 tejto dohody, 

' Úhrada poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie, 
platené zamestnávateľom. 
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Dohoda č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/2012/R/[ 

d) podľa potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad, a to: 

4) Dodržiavať počet a profesijnú štruktúru vytvorených pracovných miest v súlade so 
znením či. II bod 1 tejto dohody. 

5) Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná: 
a) žiadosť o úhradu platby (v dvoch vyhotoveniach - origináloch), 
b) doklady preukazujúce výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené na úhradu 

hrubej mzdy a na úhradu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na 
starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom na každého prijatého 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, resp. uchádzača o zamestnanie (jeden 
originál a jedmi kópiu). 
Za tieto doklady sa považujú: 

b.l) mzdové listy alebo výplatné pásky zamestnancov zamestnávaných na 
vytvorených alebo udržaných pracovných miestach, vrátane dokladov 
o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov, 

b.2) doklady o platbách preddavku poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a na starobné dôchodkové sporenie - mesačné výkazy preddavkov 
na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku 
poistného a príspevku do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu 
zamestnávateľa, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby. 

6) Finančné prostriedky použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. 

7) V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, s ktorým 
bol dohodnutý' pracovný pomer podľa či. U bod 2 tejto dohody, okrem dôvodu 
skončenia pracovného pomeru uvedeného v či. II bod 11 tejto dohody, preobsadiť toto 
podporené pracovné miesto po zostávajúcu dobu ďalším znevýhodneným uchádzačom 
o zamestnanie, resp. uchádzačom o zamestnanie z evidencie úradu a to za podmienok 
uvedených v či. II bod 1 tejto dohody. Preobsadenie podporeného pracovného miesta 
sa realizuje v termíne stanovenom úradom, najneskôr však do 90 kalendárnych 
dní od ukončenia pracovného pomeru. 

8) Ak zamestnávateľ (sociálny podnik) nepreobsadí uvoľnené pracovné miesto uvedené 
v či. II. bod 8 tejto dohody do termínu stanoveného úradom, je povinný vrátiť celkovú 
sumu finančných prostriedkov poskytnutých na nepreobsadené pracovné miesto, na 
bankový' účet úradu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od termínu, v ktorom 
bolo potrebné preobsadiť pracovné miesto a písomne to oznámiť úradu. Sociálny podnik 
je povinný písomne oznámiť úradu vrátenie finančných prostriedkov. 

9) Ak dôjde zo strany zamestnávateľa (sociálneho podniku) k ukončeniu pracovného 
pomeru na dobu určitú pred uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve v 
zmysle § 63 ods. 1 zákonníka práce v profesiách uvedených v či. II bod 1 tejto dohody. 
je povinný bez vyzvania vrátiť celkovú sumu poskytnutých finančných 
prostriedkov na zrušené pracovné miesto na bankový účet úradu, a to najneskôr do 
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Dohoda č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekť2012/R/I 

30 kalendárnych dní od zrušenia takého pracovného miesta a písomne to oznámiť 
úradu. Sociálny podnik je povinný písomne oznámiť úradu vrátenie finančných 
prostriedkov. 

10) Oznámiť písomne úradu každú zmenu dohodnutých pracovných podmienok 
zamestnancov prijatých na vytvorené a udržané pracovné miesta najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa kedy zmena nastala, vrátane oznámenia každého 
skončenia pracovného pomeru. Pri skončení pracovného pomeru je sociálny podnik 
povinný predložiť úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia pracovného 
pomeru kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru, potvrdenú kópiu odhlášky zo 
zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. 

11) Viesť evidenciu obsadzovania vytvorených a udržaných pracovných miest, vrátane 
dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú. 

12) V prípade zistenia menej závažného porušenia podmienok tejto dohody sociálny 
podnik nedostatky odstráni bezodkladne po doručení písomného upozornenia úradu. 
Za menej závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje: 
a) neoznačenie priestorov plagátmi a samolepkami, v ktorých vykonávajú pracovnú 

činnosť zamestnanci prijatí na vytvorené alebo udržané pracovné miesto, 
b) odôvodnené oneskorenie dodania podkladov najneskôr do 5 pracovných dní, 
c) a ďalšie podľa oznámenia úradu. 
Pri porušení minimálne jednej z menej závažných podmienok tejto dohody 
a neodstránení zistených nedostatkov do 5 pracovných dní, úrad môže 
poskytovanie príspevku pozastaviť, ak sa so sociálnym podnikom nedohodne inak. 

i 3.1 V prípade, ak dôjde k porušeniu minimálne jednej zo závažných podmienok tejto 
dohody, je sociálny podnik povinný po doručení písomného upozornenia úradu, vrátiť 
celkovú sumu poskytnutých finančných prostriedkov na bankový účet úradu, a to najneskôr 
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia úradu. Sociálny podnik 
je povinný písomne oznámiť úradu vrátenie príspevku. 

13.2 Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje: 
a) porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek. 1 písm. a) až n) zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

b) vznik nezrovnalostí porušením zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a porušením príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich poskytovanie štátnej pomoci, 

c) nedodržanie podnikateľského plánu z hľadiska predmetu činnosti a závažnej 
zmeny profesijnej štruktúry zamestnancov, ktorý žiadateľ predložil Ústrediu 
práce, sociálnych vecí a rodiny k žiadosti o priznanie postavenia sociálneho 
podniku bez toho, aby táto skutočnosť bola písomne vopred dohodnutá 
s úradom, 

d) predkladanie nepravdivých údajov a dokumentov, 
e) porušenie zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

v znení neskorších predpisov, v priebehu účinnosti dohody. 

14) Pre zamestnancov, ktorí sa po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov do nástupu na 
vytvorené pracovné miesto podľa či. II bod 2 tejto dohody neumiestnili na otvorenom 
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Dohoda č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/2012/R/I 

trhu práce, je sociálny podnik povinný udržať tieto pracovne miesta najdlhšie po 
dobu nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a predĺžiť so zamestnancami pracovný 
pomer uzatvorením pracovného pomeru na dobu určitú najdlhšie na nasledujúcich 12 
kalendárnych mesiacov, v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného 
pracovného času, v zmysle zákonníka práce najneskôr do posledného dňa lehoty podľa 
či. II. bod 2. 

15) Zamestnancov, ktorí boli preobsadení na predtým vytvorené pracovné miesta 
v sociálnom podniku a ktorí sa po skončení doby preobsadenia neumiestnili na 
otvorenom trhu práce, môže sociálny podnik opätovne umiestniť v sociálnom podniku 
na novovytvorené pracovné miesto alebo ich preobsadíť na iné aktuálne uvoľnené 
podporované pracovné miesto. Podporované pracovné miesto je tak možné preobsadiť 
len počas prvých 12 kalendárnych mesiacov. Preobsadenie podporovaného pracovného 
miesta počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov nieje možné zrealizovať." 

16) V prípade ak sociálny podnik nepredĺži pracovný pomer uzatvorením pracovného 
pomeru na dobu určitú na nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, so zamestnancami 
ktorí sa po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov od nástupu na vytvorené pracovné miesto 
podľa či. II bod 2 tejto dohody neumiestíli na otvorenom trhu práce, je sociálny podnik 
povinný, po doručení písomného upozornenia úradu, vrátiť celkovú sumu 
poskytnutých finančných prostriedkov na bankový účet úradu, a to najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia úradu. Sociálny podnik je 
povinný písomne oznámiť úradu vrátenie finančných prostriedkov. 

17) Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa 
poskytnutého príspevku 10 rokov od poslednej platby. 

18) Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny a ďalším kontrolným orgánom nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, 
bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť výkon kontroly a auditu priebežne 
počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj do piatich rokov po 
ukončení ich trvania. V prípade ncumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká 
povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške. 

19) Zodpovedať za hospodárenie s poskytnutými verejnými prostriedkami a pri ich 
používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

C\. III 
Práva a povinnosti úradu 

Úrad sa zaväzuje: 

1) Poskytnúť (refundovať) príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných 
miest v sociálnom podniku počas 12 kalendárnych mesiacov maximálne do výšky 50 
% z celkovej ceny práce zamestnanca, na podporu zamestnania ktorého sa príspevok 
poskytuje, avšak najviac do výšky 50 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 
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zákona o službách zamestnanosti, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v 
hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

2) Poskytnúť (refundovať) celkový finančný príspevok na podporu vytvárania a udržania 
pracovných miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti po 
splnení podmienok tejto dohody v maximálnej výške 43.359,12 EUR, 
slovom štyridsasťtritisíctristopäťdesiatdeväť EUR dvanásť centov, 
najdlhšie počas 12 mesiacov nasledovne: 

P. č. 
PM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Profesia 

Referent ochrany 
životného prostredia 

a odpadového 
hospodárstva 

geodet 

údržbár 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a čistoty niesla 
Pracovník .na ochranu 

a údržbu verejnej zelene 
a čistoty mesta 

Pracovník .na ochranu 
a údržbu verejnej zelene 

a íistotv mesta 
Pracovník .na ochranu 

a údržbu verejnej zelene 
a čistoty mesta 

Kód KZAM 

247001 

211402 

722403 

916101 

916101 

916101 

916101 

SPOLU 

Predpokladaná 
mesačný výška 

príspevku z CCP 
zamestnanca na 

podporenom 
pracovnom mieste 

V EUR 

573,53 

438,58 

404,85 

337,37 

337,37 

337,37 

337,37 

2.766,44 

Maximálna 
mesačná výška 

príspevku v EUR 
50% 

z CCP podľa § 49 
ods.4 zákona 

516,18 

516.18 

516,18 

516,18 

516,18 

516,18 

516.18 

3.613,26 
CELKOM PREDPOKLADANÁ výška príspevku 

Maximálna výška 
príspevku v EUR 

5 0 % z CCP pod ľa §49 
osd.4 zákona 

po dobu 12 mesiacov 

6.194,16 

6.194,16 

6.194,16 

6.194,16 

6.194,16 

6.194,16 

6.194,16 
43.359,12 

43.359,12 

3) Poskytovať (refundovať) príspevok sociálnemu podniku na bankový účet mesačne, 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletných dokladov podľa 
ČI. II bod 5. Ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má 
opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na 
vyplatenie finančného príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie, a to až do 
skončenia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov alebo do odstránenia 
zistených nezrovnalostí. 

4) Vrátiť sociálnemu podniku jeden originál dokladov predložených podľa či. II bod 5 
tejto dohody do 30 kalendárnych dní odo dňa refundácie . 

5) V prípade zistenia menej závažného porušenia podmienok tejto dohody 
bezodkladne písomne upozorniť sociálny podnik na túto skutočnosť. Úrad môže 
pozastaviť poskytovanie príspevku. 
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V prípade zistenia závažného porušenia podmienok tejto dohody bezodkladne 
písomne upozorniť sociálny podnik na túto skutočnosť. 

Vyčísliť výšku finančných prostriedkov, ktorú je sociálny podnik povinný vrátiť 
na bankový účet úradu v prípade závažného porušenia podmienok tejto dohody 
a písomne oznámiť sociálnemu podniku tieto údaje spolu s podmienkami a lehotou 
ich vrátenia. 

Uzatvoriť dodatok k tejto dohode za predpokladu, že sa zamestnanci sociálneho 
podniku, na ktorých bol poskytovaný príspevok podľa tejto dohody neumiestnili na 
otvorenom trhu práce po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov od nástupu na vytvorené 
pracovné miesta podľa či. II bod 2 tejto dohody. 

Pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť 
ich použitia. 

ČI. IV 
Oprávnené výdavky 

Za oprávnené výdavky sa na účely tejto dohody považujú preukázateľné výdavky alebo 
ich časť, ktoré boli skutočne vynaložené na celkovú cenu práce na každého prijatého 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, resp. uchádzača o zamestnanie alebo na 
každého zamestnanca, na ktorého podporu udržania zamestnania sa predlžuje 
poskytovanie príspevku v zmysle podmienok tejto dohody. 

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať výdavky vynaložené pred uzatvorením 
tejto dohody. 

ČI. V 
Osobitné podmienky 

Sociálny podnik berie na vedomie, že poskytnutý príspevok je prostriedkom vyplateným 
zo zdrojov SR. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich 
vymáhanie sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (§ 68 zákona; zákon č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). Sociálny podnik súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa 
stáva súčasťou systému finančného riadenia štátnej pomoci. 

Za deň vytvorenia pracovného miesta v sociálnom podniku sa považuje deň nástupu do 
práce uvedený v pracovnej zmluve prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, 
resp. uchádzača o zamestnanie. 

Účastníci dohody sa dojednali, že oprávnene poskytnuté a Čerpané plnenia podľa tejto 
dohody zostávajú nedotknuté. 

Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká sociálnemu podniku nárok na 
uhradenie nákladu v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem 
oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť. 
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ČI. VI 
Skončenie dohody 

1) Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody. 

2) Táto dohoda zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení 
postavenia sociálneho podniku vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

3) Úrad odstúpi od dohody v prípade, ak sociálny podnik závažne poruší podmienky 
tejto dohody podľa či. II bod 13.1 a 13.2. Účinky odstúpenia nastanú momentom 
písomného doručenia odstúpenia od tejto dohody sociálnemu podniku. Nárok na 
náhradu škody odstúpením od tejto dohody nie je dotknutý. 

ČI. VII 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1) Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode 
podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán 
tejto dohody. 

2) Pri každom písomnom styku je potrebné uvádzať číslo tejto dohody. 

3) Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzťah 
k záväzkom účastníkov dohody. 

4) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

5) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane dva rovnopisy 
a sociálny podnik dostane jeden rovnopis. 

6) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne 
a dôsledne prečítali, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Pezinku 11. januára 2012 

„podpísané" „podpísané" 


