podmienok nastávajú dnom dorucenia písomného oznámenia oprávnenej strany
o odstúpení od dohody druhému úcastníkovi.
4. Za vážne porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce sa považuje najmä:
a) porušenie Cl. V. bodov 1,2,3 a 7 tejto dohody,
b) vykonávanie aktivacnej cinnosti v rozpore so Zámerom organizovania aktivacnej
cinnosti,
c) ak sa VoZ nezúcastnuje(ú) aktivacnej cinnosti, pricom sú vedení v evidencii
dochádzky,
d) ak obec používa veci a prostriedky oprávnene zakúpené v rámci realizácie aktivacnej
cinnosti na iné úcely,
e) ak sa nevykonala práca podla dohody,
f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e) ak nie je
možné dohodnút ich plnenie v dodatocnej lehote,
g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),
h) porušenie rozpoctovej disciplíny.
5. Za vážne porušenie tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovení
Cl. IV. bodov 3 až 8 tejto dohody.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody podla bodu 3, je obec povinná vrátit úradu
financné prostriedky, ktoré jej boli neoprávnene poskytnuté do 30 kalendárnych dní
od odstúpenia na úcet c. ú.: 7000138909/8180. Obec sa zaväzuje vrátit aj príspevok, alebo
jeho cast v prípade platby poskytnutej omylom.
7. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením dohody.
8. Závažné porušenie podmienok dohody je považované porušenie financnej disciplíny
podla zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Clánok VII.
Záverecné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonat písomným dodatkom kdohode,
podpísaným oboma
úcastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej
zo zmluvných strán.
2. Právne vztahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými v SR.
3. V rámci zaradenia na aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec VoZ
nevstupuje do pracovnoprávneho vztahu. Z toho dôvodu sa na jeho zaradenie na výkon v
rámci aktivacnej cinnosti nevztahujú ustanovenia Zákonníka práce, co však neznamená,
že podmienky vykonávania menších obecných služieb pre VoZ budú výrazne odlišné od
obvyklých podmienok pre výkon pracovnej cinnosti.
4. V prípade nedodržania záväzku podla Cl. V. bod 13, obec znáša následky prípadných
poistných udalostí.
5. Úrad nevyplatí príspevok, ak obec nepredloží doklady v lehote urcenej v Cl. V. bod 8
a doklady v lehote urcenej v Cl. V. bod 10, ak sa úcastníci dohody nedohodnú inak.
6. Obec je povinná na vyžiadanie úradu preukázat dodržiavanie podmienok tejto dohody,
umožnovat výkon fyzickej kontroly a poskytovat tejto kontrole súcinnost, a to priebežne
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