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D  o  h  o  d  a  
o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49 ods. 7 

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 zamestnanosti“) a Vyhlášky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.44/2004 Z.z. ktorou 

sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška č. 

44/2004 Z.z.“) 

 

č. 26/§49/2011 
(ďalej len „dohoda“) 

 

 medzi účastníkmi dohody:                                                                                 

 

1. Poskytovateľ príspevku (ďalej len „úrad“): 

 

Úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 
 

Sídlo:  Šafárikova 112, 048 01  Rožňava 

 

Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Monikou Šeďovou 

 

IČO: 35 556 919   DIČ:  

 

Bankové spojenie:                       č. účtu:  

                                                        

 

a 

 

2. Príjemca príspevku (ďalej len „príjemca): 

 

Pán/ pani:  Ing. Ján Babič 

Dátum narodenia:                     trvale bytom:  

 

Vedený v evidencii uchádzačov  o zamestnanie  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  

od 12.07.2010  

 

Číslo OP:  

 

SK NACE Rev 2 kód/ M/7022 

text: poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 

 

Bankové spojenie:                          č. účtu:  
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Článok I. 

 Účel a predmet dohody 
 

 

1/ Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na 

prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „príspevok“), 

ktorý sa poskytuje zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) 

v zmysle: 

a) Schéma DE MINIMIS č. 1/2007 v platnom znení na podporu zamestnanosti (ďalej len 

„ schéma pomoci de minimis) 

b) zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

c) zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov  

d) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 44/2004 Z.z., ktorou sa 

vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 

 

2/  Predmetom dohody je finančný príspevok (ďalej len „príspevok“), poskytovaný 

príjemcovi na úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním a prevádzkovaním samostatnej 

zárobkovej činnosti (ďalej len „ SZČ“).  

 

3/    Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody je poskytovaný  z príspevku zo štátneho 

rozpočtu. 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti príjemcu 

 

Príjemca   sa zaväzuje: 

1/ Vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) uvedeným dňom: 

01.04.2011.  Za dátum začiatku vykonávania alebo prevádzkovania SZČ sa pre účely tejto 

dohody považuje dátum  uvedený na oprávnení na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ. 

 

2/ Vykonávať uvedený druh SZČ, resp. predmet podnikania činnosť podnikateľských, 

organizačných a ekonomických poradcov, ktorý je v súlade so žiadosťou, podnikateľským 

zámerom a osvedčením/oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ, ktorý je 

podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zatriedený podľa SK NACE Rev 2 kód/ 

M/7022  text poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. 

3/ Samostatnú zárobkovú činnosť vykonávať alebo  prevádzkovať  nepretržite najmenej po 

dobu dvoch  rokov odo dňa začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ, teda do dátumu 

posledného dňa dvojročného vykonávania SZČ 31.03.2013. 

Vykonávať SZČ v mieste podnikania na adrese (alebo na adrese prevádzkarne): 1. Mája 104, 

048 01 Rožňava. 

 

4/ Použiť poskytnutý príspevok v súlade s platnou legislatívou najneskôr do dátumu 

posledného dňa dvojročného vykonávania SZČ v zmysle bodu 3 tohoto článku dohody, ako aj 

v súlade so žiadosťou,  predloženým podnikateľským zámerom a oprávnením na vykonávanie 

alebo prevádzkovanie SZČ v celkovej výške  4023,52 EUR    slovom: štyritisícdvadsaťtri Eur, 

päťdesiatdva eurocentov.   

Rozdiel medzi poskytnutým a použitým príspevkom počas oprávneného obdobia je príjemca 

povinný poukázať na účet úradu do 30 kalendárnych dní po uplynutí oprávneného obdobia. 
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5/ Využívať majetok zakúpený z poskytnutého príspevku na SZČ najmenej počas dvoch 

rokov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ. Počas tejto doby je príjemca 

povinný preukázať fyzickú existenciu majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku a jeho 

využívanie v súvislosti s výkonom SZČ. 

 

6/ Riadne evidovať výdavky na SZČ, ktoré musia byť identifikovateľné a preukázateľné, 

doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u príjemcu, musia byť vynaložené 

v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti a v súlade s predloženým 

podnikateľským zámerom. 
 

7/ Písomne oznámiť úradu každú zmenu údajov a podmienok dohodnutých alebo uvedených 

v tejto dohode a v žiadosti o príspevok (ako aj  v jej prílohách), v podnikateľskom zámere 

v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy táto zmena nastala, ako aj oznámiť 

úradu skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody v lehote do 30 

kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto skutočností.  
 

8/ Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovať výkon 

fyzickej kontroly a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu 

platnosti tejto dohody až do doby piatich rokov od dátumu začiatku jej účinnosti.  

 

9/  Pri závažnom porušení podmienok tejto dohody, dobrovoľne vrátiť úradu príspevok resp. 

jeho pomernú časť zodpovedajúcu rozsahu porušenia dohody. 

Za závažné porušenie podmienok tejto dohody je považované: 

 

a) nedodržanie vykonávania SZČ v súlade so žiadosťou, podnikateľským zámerom  

            a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ, 

b) nedodržanie nepretržitého vykonávania SZČ po dobu dvoch  rokov, 

c) použitie príspevku na iné účely ako je úhrada nákladov súvisiacich so SZČ  uvedených 

            v podnikateľskom zámere, 

d) využívanie majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku na SZČ v dobe kratšej ako  

            dva roky od začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ, 

e)         nepreukázanie fyzickej existencie majetku zakúpeného  z poskytnutého príspevku  

            na mieste vykonávania alebo prevádzkovania SZČ a nepreukázanie jeho  

            využívania v súvislosti s výkonom SZČ počas platnosti tejto dohody,  

f)         použitie príspevku na úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním SZČ v odvetviach  

            (oblastiach) a vybraných činnostiach uvedených v bode č.5 článku IV. tejto dohody 

g)        porušenie zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a    

           o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 2 ods. 3 zákona č.  

           231/1999 Z.z. o štátnej pomoci. 
 

10/ Postupovať pri obstarávaní tovarov, prác a služieb, ktoré budú financované z 

poskytnutého príspevku, v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

11/ Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetky doklady týkajúce sa 

poskytnutého príspevku,  na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto 

dohody, umožňovať výkon fyzickej kontroly na mieste a poskytovať pri tejto kontrole 

súčinnosť, a to nepretržite po celú dobu platnosti tejto dohody až do doby piatich rokov od 

dátumu začiatku jej účinnosti. 

 

12/ Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí 
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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 neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnosť vrátiť poskytnuté 

finančné prostriedky v plnej výške.  

 

13/ Oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle § 22 zákona č. 231/1999 o štátnej pomoci 

v znení neskorších predpisov, prijatie  pomoci  de minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroku,  v  

ktorom bola prijatá akákoľvek splátka nenávratného finančného príspevku podľa tejto dohody 

(formulár Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci  je zverejnený na stránke 

www.finance.gov.sk v menu : Štátna pomoc/Pokyny pre poskytovateľov pomoci/Minimálna 

pomoc).  

 

14/ Poučenie o oprávnených nákladoch k Dohode č. 26/§49/2011 je neoddeliteľnou prílohou 

tejto dohody. 

 

Článok III. 

                                                        Práva a povinnosti úradu 

Úrad sa zaväzuje          
1/ Poskytnúť príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ  v celkovej výške 4023 Eur 

52 eurocentov, slovom štyritisícdvadsaťtri Eur, päťdesiatdva eurocentov  na vykonávanie 

alebo prevádzkovanie SZČ občanovi po splnení zákonom stanovených podmienok. Výška 

príspevku je viazaná na dvojročné nepretržité vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ. 

 

2/ Poukázať jednorázový finančný príspevok  na  účet  príjemcu pomoci,  najneskôr do 30  

kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu na predpísanom formulári.                

 

3/ V prípade, že úrad zistí závažné porušenie plnenia podmienok tejto dohody je povinný 

písomne vyzvať príjemcu vrátiť príspevok resp. jeho pomernú časť.  

 

4/ Úrad je povinný vyčísliť výšku pomernej časti z príspevku, ktorú je príjemca povinný 

vrátiť a určiť spôsob jej vrátenia.  

 

5/ Úrad ako subjekt verejnej správy je povinný pri využívaní verejných prostriedkov 

zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.   

 

Článok IV. 

Oprávnené výdavky 
 

1/ Príspevok podľa § 49 sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ vo výške a za 

podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti poskytnutým na uvedený účet 

príjemcu. Poskytuje sa na výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti podľa: 

zákona o službách zamestnanosti. 

 

2/ Za oprávnené výdavky môžu byť považované len tie, ktoré vznikli príjemcovi v súvislosti 

so SZČ najskôr v deň podpísania tejto dohody, vyplývajú z podnikateľského zámeru 

a kalkulácie predpokladaných nákladov predložených k žiadosti o poskytnutie príspevku, boli 

skutočne vynaložené počas obdobia realizácie SZČ za predpokladu, že sú potrebné na 

uspokojivé vykonávanie SZČ a sú s ňou priamo spojené, pričom musia byť doložené 

účtovými dokladmi, ktoré musia byť rozpísané podľa jednotlivých položiek.  

http://www.finance.gov.sk/
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3/ Oprávnenými výdavkami sú výdavky v súlade so schváleným podnikateľským zámerom 

a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ, ktoré neboli nadobudnuté 

z akýchkoľvek predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva, nie sú 

považované za neoprávnené podľa  kapitoly I schémy pomoci de minimis na podporu 

zamestnanosti „DM 1/2007“ v platnom znení, vyplývajú z podnikateľského zámeru 

a kalkulácie predloženej k žiadosti o poskytnutie príspevku, pričom zmena jednotkovej ceny 

položiek podľa predloženej kalkulácie sa nepovažuje za neoprávnený výdavok.  

 

4/ Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia sú oprávnenými nákladmi len výdavky na nákup 

zariadenia/vybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majetku do 1700 

EUR a nákup nehmotného majetku do 2400 EUR). Pri nákupe nového zariadenia/ vybavenia 

vo forme kapitálových výdavkov (t. j. nákup hmotného majetku nad 1700 EUR a nákup 

nehmotného majetku nad 2400 EUR) oprávnenými výdavkami sú len odpisy za príslušné 

obdobie, ak sa majetok používa výhradne na oprávnené aktivity, prípadne podľa alikvotnej 

časti. Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek 

predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva. 

 

5/  Za oprávnené výdavky nie je možné považovať nasledujúce výdavky: 

a) úroky z dlhov, 

b) vratná daň z pridanej hodnoty, 

c) výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu, 

d) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona  

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

e) výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane 

zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.), 

f) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s 

realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu 

účtovníctva, 

g) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania 

hodnoty, 

h) výdavky na tvorbu pracovných miest, na ktoré už príjemcovi pomoci bola poskytnutá 

štátna pomoc od iných poskytovateľov štátnej pomoci alebo v rámci iných schém štátnej 

pomoci. 

 

6/ Okrem toho sú neoprávnenými výdavkami najmä: 

- výdavky bez priameho vzťahu k SZČ, 

- výdavky, ktoré nie sú v súlade s podnikateľským plánom/zámerom a SZČ, 

- výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov. 

 

7/ Príspevok nie je možné použiť v nasledovných odvetviach (oblastiach) a pre tieto vybrané 

činnosti:  

a) v odvetví rybolovu a akvakultúry, ako je stanovené v nariadení Rady Európskeho 

spoločenstva č. 104/2000 (Úradný vestník Európskej únie, L 17, 21.1.2000,
 
s. 22); 

b) v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I k Zmluve 

o Európskeho spoločenstva; 

c) v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe 

I k Zmluve o  Európskeho spoločenstva  

i) kde výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od 

prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom, 

      ii) keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom 
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d) v uhoľnom odvetví, ako je uvedené v nariadení Európskeho spoločenstva č. 1407/2002; 

e) na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy v oblasti cestnej nákladnej dopravy 

vykonávanej v prenájme alebo za úhradu;  

f) pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pre 

činnosti priamo súvisiace s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 

distribučnej siete alebo pre iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou; 

g) pre činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred 

dovezenými. 

Článok V. 

Osobitné podmienky 

 

1/  Príjemca berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a ich vymáhanie  sa 

vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon o službách zamestnanosti, 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, 

zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 

25/2006 o verejnom obstarávaní, zákon 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, zákona č. 82/2005 

Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a ďalšie predpisy ktoré majú vzťah 

k predmetu dohody).  

 

2/ Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v zmysle § 24 zákona č. 231/1999 Z.z. o 

štátnej pomoci oprávnené kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci a za tým 

účelom je oprávnené si overiť potrebné skutočnosti aj u príjemcu. 

Kontrolu plnenia podmienok dohody môže vykonávať aj poverený zamestnanec úradu. 

Príjemca je povinný umožniť toto overenie potrebných skutočností a kontrolu plnenia 

podmienok dohody, vrátane fyzickej kontroly uskutočnenej na mieste vykonávania alebo 

prevádzkovania SZČ. Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považované za porušenie 

finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3/ Podozrenie z porušenia finančnej disciplíny zo strany príjemcu bude prostredníctvom úradu 

postúpené na správne konanie príslušnej Správe finančnej kontroly Slovenskej republiky 

(ďalej len „ SFK SR“), ktorá je oprávnená ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za 

porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami  štátneho rozpočtu. 

 

4/ Príjemca, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať 

SZČ pred uplynutím dvoch rokov je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu 

obdobiu, počas ktorého nevykonával alebo neprevádzkoval SZČ a to najneskôr do 30 

kalendárnych dní, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia 

prevádzkovania alebo vykonávania SZČ. Príspevok na SZČ sa opätovne poskytne najskôr po 

uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia 

prevádzkovania alebo vykonávania SZČ na ktorú bol príspevok poskytnutý. 

 

5/ Príjemca, ktorý nepreukázal fyzickú existenciu majetku zakúpeného  z poskytnutého 

príspevku na mieste vykonávania alebo prevádzkovania SZČ a jeho využívanie v súvislosti 

s výkonom SZČ počas platnosti tejto dohody je povinný vrátiť pomernú časť príspevku 
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zodpovedajúcu obdobiu, ktoré sa začína dátumom v ktorom k zisteniu došlo, a to najneskôr 

do 30 kalendárnych dní, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote.  

  

6/ Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak občan prestal prevádzkovať alebo vykonávať SZČ zo  

zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 zákona o službách zamestnanosti. 

Pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 

uvedeného zákona, môže byť občan zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo 

dňa nasledujúceho po skončení vykonávania alebo prevádzkovania SZČ. 

 

7/ Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov vo verejne dostupných informačných 

zdrojoch: 

a) meno/obchodné meno/názov, 

b) IČO 

c) adresa/sídlo prevádzky SZČ, 

d) predmet činnosti 

e) kód SK NACE Rev 2 

f) výška nenávratného finančného príspevku 

g) dátum podpísania dohody 

 

8/ Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká právnickej osobe/fyzickej osobe 

nárok na uhradenie výdavku v prípade, že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže 

okrem oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.  

 

 

Článok VI. 

Skončenie dohody 

 

1/ Dohodu je možné skončiť na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto dohody. 

 

2/ Príjemca, ktorý prestal vykonávať alebo prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, 

je povinný vrátiť úradu pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa 

neprevádzkovala alebo nevykonávala SZČ. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť 

od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

Vypovedaním dohody je príjemca povinný vrátiť úradu finančné prostriedky do 30 

kalendárnych dní na účet úradu, v zmysle podmienok tejto dohody, ak sa s úradom nedohodne 

na inej lehote.  

 

3/ Každá zo strán dohody je oprávnená odstúpiť od tejto dohody v prípade jej závažného 

porušenia resp. sústavného porušovania. Pre 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. Prijímateľ je 

povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky do 30 kalendárnych dní na účet úradu. 

 

4/ Účastníci dohody sa dojednávajú, že oprávnene poskytnuté a čerpané plnenia podľa tejto 

dohody poskytnuté príjemcovi do dňa účinnosti ukončenia tejto dohody zostávajú nedotknuté.   

 

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