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D O D A T O K   č. 1 

k dohode č. 15/37/054/203 ŠnZ zo dňa 23.12.2015 
   

 
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona     
č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 

pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 
uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“). 

 
Tento dodatok sa uzatvára v súlade s Článkom  VII. bod 1  dohody č. 15/37/054/203  zo dňa  
23.12.2015 medzi  účastníkmi dodatku: 
 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 
 
Sídlo:                                                          Slovenská 87, 080 28 Prešov 
V mene ktorého koná:                                PhDr. Alena Krištofíková, riaditeľka 
IČO:                                                            307 945 36       
DIČ:                                                            2021777780 
Bankové spojenie:                                       
IBAN:                       
 
(ďalej len ,,úrad“) 

 
a 

 
zamestnávateľom 
                               
Právnická osoba 
Názov:                     Obec Červená voda                                              
Sídlo: Červená voda 28, 083 01 Červená voda                                                                                         
Prevádzka: Červená voda 28, 083 01 Červená voda 
Zastúpený štatutárnym zástupcom: Pavol Džačovský 
IČO:                                                               00326909 
DIČ:                                                               2020711407 
SK NACE Rev2  (kód/text)                          84110/Všeobecná verejná správa  
Bankové spojenie:                                          
Číslo účtu :                                                     
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
(spolu len „účastníci dohody“) 
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Článok I. 
Účel a predmet dodatku 

 
Tento dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov dohody          
č. 15/37/054/203  ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 
pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 
ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na 
zamestnanie“ (ďalej len „dohoda“) a na základe žiadosti zamestnávateľa zo dňa 
01.07.2016. 

  
       Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení dohoda takto:  
 
      Článok I  „Účel a predmet dohody“ , bod 1 sa mení a znie: 
 

1) Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní 
finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených 
UoZ (ďalej len „príspevok“) podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“, ktorý sa poskytuje zo 
zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“ˇ) a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) v zmysle: 

a) Operačného programu Ľudské zdroje 
Prioritná os:  3 Zamestnanosť 
3.1.Investičná priorita prioritnej osi: 3.1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a 
neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora 
mobility pracovnej sily. 

b) Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 
       Kód ITMS2014:+: 312031A064  
c) Oznámenia č. 1/2015/§ 54  ŠZ v rámci národného projektu – „Šanca na 

zamestnanie“ 
d) 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“). 
 
 

        V Článku II sa vypúšťa bod 9 dohody a pôvodné body 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17      
        sa  označujú ako body  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 dohody. 
 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia dodatku 

 
1) Ostatné ustanovenia  dohody zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. 
2) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 15/37/054/203  ŠnZ uzatvorenej 

dňa 23.12.2015. 
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3) Dodatok  je  vyhotovený  v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých úrad dostane jeden 
rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. 

4) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody                          
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok  je povinne 
zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.  

5) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 
a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
 
V Prešove  dňa .....................                                 V Prešove dňa................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ........................................................                             ......................................................... 
                    Pavol Ďžačovský                                               PhDr. Alena Krištofíková 
      štatutárny zástupca zamestnávateľa            riaditeľka úradu 

 


