Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Oznámenie

č. 29/§60/2012/II-2/B

o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej
dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len
„príspevku“) podľa § 60 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“)
za 1. štvrťrok 2012
Pre príjemcu pomoci:
Anna Krešáková - Kamix
Miesto podnikania:
Nová 344, 976 69 Pohorelá
Právna forma:
živnostník
IČO: 35 312 718
DIČ:
Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 (kód / názov): C – 32.99
Ostatná výroba i.n.
Predmet činnosti chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (názov):
Výroba a balenie cestovín, príprava obalov
Bankové spojenie:
č. účtu vrátanie predčísla:
Zapísaný v živnostenskom registri vedenom v Brezne pod číslom 603-5244.
Oznamujeme Vám poskytnutie príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“)
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) v zmysle :
a) Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
b) Národného projektu II-2/B – Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
c) Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 1/2007“ v platnom
znení.
Právnym základom pre poskytovanie pomoci de minimis je nariadenie Komisie Európskeho
spoločenstva (ďalej len „ES“) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87
a 88 zmluvy de minimis a zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
Príspevok poskytnutý na základe tohto dokumentu sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu
a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
a prostriedkami ESF je 15 % : 85 %.

Príspevok sa poskytuje na základe :
1) vašej žiadosti zo dňa 13.04.2012, evid. číslo A/2012/08310, č.z. 027814,
2) priznaného postavenia CHD alebo CHP zo dňa 02.03.2011 s účinnosťou od 15.02.2011,
s adresou CHD alebo CHP Nová 324, Pohorelá
na celkový počet 2 zamestnancov, občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1
zákona o službách zamestnanosti v celkovej výške 1 900,91 Eur, slovom
jedentisícdeväťsto eur a deväťdesiatjeden eurocentov, ako refundácia nasledovných
oprávnených nákladov:
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MPS (%)
Identifikačný doklad

Zamestnanec

Kulifajová Mária
Kukuľová Janka

60%
Nad 70

celková cena práce

SPOLU:

x

x

Oprávnený náklad
v EUR

646,42
1 254,49
1 900,91

Príspevok Vám bude uhradený na Váš uvedený účet v termíne do 29.05.2012.
Upozornenie:
1. Príjemca pomoci de minimis je povinný oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle
§ 22 zákona NR SR 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).
2. Ak sa v priebehu výkonu následnej finančnej kontroly preukáže, že zamestnávateľ použil finančný
príspevok neoprávnene, je povinný tieto prostriedky vrátiť na účet úradu najneskôr do 30
kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti. Nedodržanie tejto podmienky sa bude považovať za
porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. V prípade výsledku zúčtovania – preplatku akýchkoľvek preddavkov (energie, vodné atď.), ktoré
boli v rámci oprávnených výdavkov v zmysle § 60 zákona o službách zamestnanosti preukázané
a uhradené, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť úradu. Taktiež je zamestnávateľ
povinný vrátiť túto časť poskytnutého finančného príspevku na účet úradu najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa prijatia tohto preplatku, ak sa s úradom nedohodne inak.
4. Všetky oprávnené výdavky, na ktoré bol poskytnutý príspevok na úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska musia byť riadne evidované v účtovníctve u
príjemcu pomoci v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a musia byť
v účtovníctve identifikovateľné ako príspevok zo zdrojov ŠR a ESF.
5. Príjemca pomoci je povinný označiť priestory, resp. náklady CHD/CHP, ktoré boli prefinancované
z príspevku podľa tohto oznámenia, plagátmi, samolepkami, prípadne inými formami propagácie
o spolufinancovaní z prostriedkov ESF. Poskytovateľ pomoci je povinný materiál na zabezpečenie
publicity doručiť.

V Brezne dňa 30.04.2012

............................................................
Ing. Roman Porhajaš
riaditeľ UPSVR Brezno

2

Oznámenie č. 29/§60/2012/II-2/B

