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Dodatok č. 1 k dohode 

č. 20/37/54X/51  
 

o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ 

prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb  podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona 

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

znení neskorších predpisov 

pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť   

 

(ďalej len „dodatok“), 

 

uzatvorený v súlade s Čl. VII. bod 1) dohody č. 20/37/54X/51 zo dňa 23.10.2020 

medzi účastníkmi dohody 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 
sídlo: Slovenská 87, 080 28  Prešov 

v mene ktorého koná: Mgr. Matúš Fedor 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN: [Štátna pokladnica]   

 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

zamestnávateľom 

právnickou osobou  

názov: Seniorvital, n.o. 

sídlo: Pavla Gojdiča 2217/5, 083 01  Sabinov 

zastúpeným štatutárnym zástupcom: František Onderčo 

IČO: 37887581 

DIČ: 2022787129 

Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev2  (kód/text) 87300 - Starost.o staršie os. 

Predmet činnosti, v ktorej sa vytvárajú pracovné miesta SK NACE Rev2 (kód/text) 87300 - 

Starost.o staršie os. 

IBAN:  

Zapísaný v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby   

vedenom Okresným úradom Prešov pod číslom: 192/2007.   

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 
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Článok I. 

Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku je na žiadosť zamestnávateľa zo dňa 20.11.2020 predĺženie lehoty 

na obsadenie  vytvorených  pracovných  miest uvedenej v Čl. II. bod 2) dohody č. 

20/37/54X/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v 

rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ 

prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb  podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 

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

neskorších predpisov zo dňa 23.10.2020 (ďalej len „dohoda“). 

 

Účastníci dohody  sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení dohoda nasledovne: 

 

Čl. II.  bod 2) sa mení a znie takto:  

 

2.  Obsadiť pracovné miesta po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1, do 60 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody, avšak najneskôr do 

01.01.2021 uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na plný pracovný úväzok 

alebo najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,  na 

dobu určitú minimálne 9 mesiacov, resp. na neurčitý čas, na druh prác, ktoré súvisia 

s predmetom činnosti zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a kvalifikačné 

predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podľa tabuľky:  
 

 
 

*Podľa vyhlášky ŠÚ Slovenskej republiky č. 384/ 2015 Z. z. zo dňa 26. novembra 2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 

 

Počet 

praco

vnýc

h 

miest 

Profesia 

(musí  byť totožná 
s profesiou uvedenou v 

budúcej pracovnej 
zmluve) 

 

Kód 

 

ISCO – 

08
* 

Predpokladan

ý dátum 

vzniku 

pracovného 

pomeru  
(vytvorenia 

PM) 

Pracovný 

pomer bude 

dohodnutý 

na dobu 
(uviesť počet 

mesiacov 
alebo dobu 

neurčitú) 

 

Predpokladaná celková 

cena práce prijatého 

zamestnanca 
(v €) /doba poskytovania 

príspevku 
(v mesiacoch) 

Predpokladan

é náklady na 

každom 

jednotlivom 

PM 
(v €) 

stl. 6*stl.7 

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 stl.8 

1 

Opatrovateľ v zariadení 

pre staršie osoby a 
osoby so zdravotným 

postihnutím 

5321001 01.11.2020 9 932,87 9 8395,83 

1 

Opatrovateľ v zariadení 
pre staršie osoby a 

osoby so zdravotným 
postihnutím 

5321001 01.11.2020 9 932,87 9 8395,83 

1 

Opatrovateľ v zariadení 
pre staršie osoby a 

osoby so zdravotným 
postihnutím 

5321001 01.11.2020 9 932,87 9 8395,83 

1 Animátor voľného času 5169002 01.11.2020 9 1081,60 9 9734,4 

1 Animátor voľného času 5169002 01.11.2020 9 1081,60 9 9734,4 

1 
Fyzioterapeut bez 

špecializácie 
2264001 01.11.2020 9 1216,80 9 10 951,20 

1 Pomocník v kuchyni 9412000 01.11.2020 9 932,87 9 8395,83 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Predpokla

dané 

náklady 

spolu 
(v €) 

64 003,32 
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia dodatku 
 

1. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. 
 

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Dodatok je vyhotovený v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých úrad  dostane  jeden  rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden 
rovnopis. 

 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 
4. 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................. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

................................................................                             .......................................................... 

              František Onderčo        Mgr. Matúš Fedor 
   štatutárny zástupca zamestnávateľa            riaditeľ úradu                                  
        (meno, priezvisko, podpis a odtlačok                             meno, priezvisko, podpis a odtlačok   
                             pečiatky)                                                                                                    pečiatky) 


