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D o d a t o k č. 2
k Dohode
č. 21/46/054/334
o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci
národného projektu „Cesta na trh práce -3 “ – Opatrenie č. 1 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 pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
medzi účastníkmi dohody
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1.
Účastníci dohody
Dodatok uzavretý medzi účastníkmi:
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Sídlo:
Dr. Alexandra č. 61, 060 01 Kežmarok
Zastúpeným riaditeľom:
Mgr. Štefan Chovanec
IČO:
30 794 536
DIČ:
2021 777 780
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č. účtu:
SK65 8180 0000 0070 0053 4792
(ďalej len „úrad“)
a
Zamestnávateľom
právnickou osobou:
ISSA PP, s.r.o.
sídlo:
Robotnícka 841, 039 01 Turčianské Teplice
prevádzka:
Pod lesom 14, 059 71 Ľubica
zastúpeným štatutárnym zástupcom:
Ing. Gabriel Sirotňák
IČO:
52 873 170
DIČ:
2121 172 647
SK NACE Rev. 2 kód:
C 16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva
Bankové spojenie:
SLSP, a.s.
č. účtu:
SK61 0900 0000 0051 7631 6896
Zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina
pod číslom:
74018/L
(ďalej len „zamestnávateľ“

Článok 2.
Preambula
1. Dňa 28.09.2021 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 21/46/054/334 o poskytnutí finančných
príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh
práce“ (ďalej len „dohoda“) podľa § 54 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“).
2. Podľa Článku VII. odsek 1 dohody možno zmeny v tejto dohode vykonať len na základe
písomného návrhu jedného z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode,
podpísaným oboma účastníkmi dohody.

Článok 3.
Predmet dodatku
Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení:
a) Článok II. „Práva a povinnosti zamestnávateľaô bod 1 sa mení a znie
1. Vytvoriť pracovné miesto(a) pre UoZ/ZUoZ podľa §6 a §8 zákona o službách zamestnanosti
v celkovom počte: 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).
b) Článok II. „ Práva a povinnosti zamestnávateľa“ bod 1.1. sa mení a znie
1.1 Udržať po dobu najmenej 17 mesiacov pracovné miesto(a) v celkovom počte: 1 (ak sa
s úradom písomne nedohodne inak). Splnenie podmienky doby udržania je zamestnávateľ
povinný preukázať na osobitnom tlačive (evidencia obsadzovania/preobsadzovania pracovných
miest, ktoré je povinnou prílohou č. 5 podľa bodu 6 tohto článku, najneskôr do 30
kalendárnych dní od uplynutia 17 mesiacov od vytvorenia pracovných miest.
c) Článok I „ Práva a povinnosti zamestnávateľa“ bod 2 mení a znie
Obsadiť pracovné miesto(a) po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1, najneskôr do
30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody (ak sa s úradom písomne
nedohodne inak, maximálne však do 60 kalendárnych dní), uzatvorením pracovného
pomeru dohodnutého na plný pracovný úväzok alebo najmenej v rozsahu polovice
ustanoveného týždenného pracovného času, na dobu určitú minimálne 17 mesiacov, resp.
na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 20 mesiacov, na druh prác,
ktoré súvisia s predmetom činnosti zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a
kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podľa
tabuľky:

Počet
praco
vnýc
h
miest
stl.1

1

Profesia
(musí byť
totožná
s profesiou
uvedenou v
budúcej
pracovnej
zmluve)
stl.2

Predpokladané
náklady na
každom
jednotlivom
PM
(v €)
stl. 6*stl.7*st.1

ISCO –
08*

Predpokladan
ý dátum
vzniku
pracovného
pomeru
(vytvorenia
PM)

Pracovný
pomer bude
dohodnutý
na dobu
(uviesť počet
mesiacov)

stl.3

stl.4

stl.5

stl.6

stl.7

stl.8

01.10.2021

17

1 013,99

12

12 167,88

Predpokla
dané
náklady
spolu
(v €)

12 167,88

Kód

operátor
zar. na
8172999
spracovanie
dreva

Predpokladaná mesačná
celková cena práce
prijatého zamestnanca
(v €) /doba poskytovania
príspevku
(v mesiacoch)

d) Článok III. „Práva a povinnosti úradu“ bod 1 sa mení a znie
1. Poskytnúť zamestnávateľovi finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto(a), po
splnení podmienok tejto dohody, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca
(ďalej len „CCP“), ktorý bol prijatý do pracovného pomeru nasledovne:
Finančný príspevok na úhradu časti CCP:

- mesačná výška príspevku je 85 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške minimálnej
celkovej ceny práce (ďalej len „MCCP“) ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa
príspevok poskytuje. Pre rok 2021 je príspevok najviac vo výške MCCP, t. j. 842,28 € počas
najviac 12 mesiacov, v závislosti od trvania pracovného pomeru (doba určitá/neurčitá).
Ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného
pracovného času, výška finančného príspevku sa pomerne kráti.
Počet
pracov
ných
miest

stl.1
1

Doba
trvania
kód
pracovného
ISCO –
pomeru
*
08
(v
mesiacoch)
stl.2
8172999

stl.3
17

Celková mesačná
cena práce
prijatého
zamestnanca
(v €) /doba
poskytovania
príspevku
(v mesiacoch)
stl.4
stl.5
1 013,99
12

85 % CCP
prijatého
zamestnanca
(v €)

Max. mesačná
výška
príspevku na
CCP
(v €)

Celkový
príspevok na
jednotlivé PM
(v €)
stl. 5*stl.7*
stl.1

stl.6
861,89

stl.7
842,28

stl.8
10 107,36

Spolu max.
príspevok (v €)

10 107,36

Článok 4.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné články a odseky dohody týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 21/46/054/334 zo dňa 28.09.2021
3. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad PSVaR obdrží jeden rovnopis
a zamestnávateľ jeden rovnopis.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené 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 podpisujú.

V Kežmarku, dňa

.....................................................
Ing. Gabriel Sirotňák
štatutárny zástupca zamestnávateľa

...................................................
Mgr. Štefan Chovanec
riaditeľ úradu

