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D o d a t o k  č. 1  

 
k dohode o poskytnutí vyrovnávacích  príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona 

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

neskorších predpisov  

 

č. 21/42/53G/21 

 
uzavretý medzi účastníkmi: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 
sídlo:      Saleziánov 1,  071 01 Michalovce 

v mene ktorého koná:    Ing. Daniel Tiža, MBA   

IČO:      30 794 536 

DIČ:      2021777780 

Bankové spojenie:         

IBAN:         

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

Integračným podnikom 

právnickou osobou 

názov:                   TVORÍME, s.r.o.,  r.s.p. 

sídlo:                                                                    076 74 Drahňov 167 

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Mária Bartková 

IČO:      52746691 

DIČ:      2121129219 

SK NACE Rev2  (kód/text)   43.99.0   Stavebné činnosti 

bankové spojenie:     

IBAN:       

 
zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa: 23.01.2020 pod číslom: 072/2020_RSP. 

 

Týmto dodatkom sa dopĺňa príspevok na uhradu nákladov vynaložených na pomoc 

zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými  osobami 

z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, čím sa  mení celková výška 

dohodnutého príspevku.  

 

1/ Článok  III. Práva a povinnosti úradu 

 

Úrad sa zaväzuje: 

1. Poskytnúť integračnému podniku vyrovnávacie príspevky spojené so zamestnávaním 

znevýhodnených osôb, alebo zraniteľných osôb v zmysle Dohody č.21/42/53G/21 čl. II 
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bod 1, 2, 3 po splnení podmienok uvedených v predmetnej dohode na základe 

preukázaných výdavkov, v sume maximálne do výšky  59.271,20 EUR nasledovne:  

a) Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov spojených so zamestnávaním 

znevýhodnených osôb, alebo zraniteľných osôb  

 

 

 
 

 

b) Finančný príspevok na úhradu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním osôb, 

ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Finančný príspevok na úhradu nákladov vynaložených na pomoc zamestnaným 

znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom 

v ich zdravotnom stave 

 

 

                                                           
1 § 2 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike v platnom znení 

Meno a priezvisko Mesačná výška príspevku 

Mesačne 

najviac  

50%/ 40% / 

75%/ 25 % 

 z celkovej 

ceny práce 
vypočítanej 

v priemernej mzdy 
zamestnanca 

v hospodárstve SR 

 (v €) 

Doba 

poskytovan

ia 

príspevku  
(v 

kalendárnych 

mesiacoch) 

Maximálny 

celkový finančný 

príspevok na 

úhradu mzdových 

nákladov 
(v €) 

(stl.3 * stl.4) 

 

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 

 50% oprávnených nákladov 740,89 8 5927,12 

 50% oprávnených nákladov 740,89 8 5927,12 

 50% oprávnených nákladov 740,89 8 5927,12 

 50% oprávnených nákladov 740,89 8 5927,12 

 50% oprávnených nákladov 740,89 8 5927,12 

 

 
Spolu maximálna výška 

príspevku na úhradu 

mzdových nákladov (v €) 

 

29.635,60 

Meno a Priezvisko 

Najviac 2,5 alebo najviac 

1,2  násobok CCP   
vypočítanej v priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR 
 (v €) 

 

Maximálny celkový finančný 

príspevok na úhradu 

dodatočných nákladov  
 (v €) 

stl.1 stl.2 stl.3 

   

Spolu maximálna výška príspevku na 

úhradu dodatočných nákladov (v €) 
-- 
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2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č.21/42/53G/21 zo dňa 21.06.2021. Ostatné 

ustanovenia Dohody č.21/42/53G/21 ostávajú nezmenené. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov dostane jeden  

rovnopis. Účastníci 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 Michalovciach, dňa                     V Michalovciach, dňa  

 

 

Za integračný podnik:      Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

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

                  Mária Bartková                                                      Ing. Daniel Tiža, MBA 
          štatutárny zástupca zamestnávateľa                                                         riaditeľ úradu PSVR    

Meno a priezvisko 

 

Mesačná výška   

príspevku  

 (v €) 

Mesačne 

najviac 

50% z  

celkovej ceny 

práce                    

vypočítanej 

z priemernej 

mzdy 

zamestnanca 

v hospodárstv

e SR 

(v €) 

Doba 

poskytovania 

príspevku  

(v kalendárnych 

mesiacoch,) 

Celkový 

finančný 

príspevok  na 

úhradu nákladov 

(v €) 

(stl.3 * stl.4) 

 

 

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 

 
50% 

skut.vyn.opráv.nákladov 
740,89 8 5927,12 

 
50% 

skut.vyn.opráv.nákladov 
740,89 8 5927,12 

 
50% 

skut.vyn.opráv.nákladov 
740,89 8 5927,12 

 
50% 

skut.vyn.opráv.nákladov 
740,89 8 5927,12 

 
50% 

skut.vyn.opráv.nákladov 
740,89 8 5927,12 

 Spolu max. 

výška príspevku 

na úhradu 

nákladov (v €) 

29.635,60 

  
 

 
 

 
      


