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Dodatok č.1
k dohode
č. 16/2015/§ 54 –ML-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 v platnom znení v rámci národného projektu
„Šanca na zamestnanie“
pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“)
Účastníci dohody
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Stropkov
sídlo:
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
V mene ktorého koná:
Mgr. Ivanom Klebanom
IČO:
30 794 536
DIČ:
2021 777780
bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len ,,úrad“)

a
zamestnávateľ
Právnická osoba
Názov/Meno:
Sídlo/Prevádzka
Zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kód/text)
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IBAN:

Základná škola
Komenského 135/6,068 01 Medzilaborce
PaedDr. Emília Kocanová
37 874 063
2021634956
85.20.0 Základné školstvo

(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spolu len „účastníci dohody“).
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.“
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uzatvárajú
tento dodatok.
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie pôvodnej dohody č. 16/2015/§54/ML-ŠnZ zo
dňa 27.11.2015

1.Dňa 27.11.2015 uzatvorili účastníci dohody dohodu č. 16/2015/§54/ML-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 v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre
subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.
2. Podľa Článku VII. odsek 1. Dohody, zmeny v tejto dohode možno vykonať len na základe
písomného návrhu jedného z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode,
podpísaným oboma účastníkmi dohody.
3.Účastníci dodatku sa dohodli, že týmto dodatkom sa menia články a odseky dohody
nasledovne:
Článok I.
„Účel a predmet dohody“ sa mení a znie takto :
1/ Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených
UoZ (ďalej len „príspevok“) u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a)
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení „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
b) Národného projektu „Šanca na zamestnanie“
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c) Oznámenia č. 1/2015/§54 - ŠnZ
d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (ďalej len „zákon
o službách zamestnanosti“).
2/ Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na
podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných
zamestnávateľov, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade
s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.
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Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho
rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF je 15 % : 85 %.
Článok II.
Práva a povinnosti zamestnávateľa

bod 14) sa mení a znie takto :
Označiť priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok v zmysle
tejto dohody plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci publicity ESF,
informujúcimi o spolufinancovaní z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené
označenie ponechať na pracovisku po dobu trvania tejto dohody.
Článok III.
1. Tento dodatok č.1 k dohode č.16/2015/§54-ML-ŠnZ je vyhotovený v 3 rovnopisoch,
zamestnávateľ po jej podpísaní obdrží 1 vyhotovenie.
2. Slovné spojenie projekt „Šanca na zamestnanie“ sa mení na národný projekt „Šanca
na zamestnanie“.
3. Tento dodatok č. 1 k dohode č. 16/2015/§54-ML-ŠnZ nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok č.1 k dohode 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.
Prílohy k dohode:
č.6. Preukazovanie nárastu, úbytku PM
č.8 Evidencia obsadzovania a preobsadzovania zamestnancov
č.9 Žiadosť o úhradu platby
V Stropkove dňa
Za zamestnávateľa:
........................................................
PaedDr. Emília Kocanová
štatutárny zástupca zamestnávateľa

V Stropkove dňa
Za úrad:
.........................................................
Mgr. Ivan Kleban
riaditeľ úradu

3
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.“
http://www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk
Dohoda č. ..../201... /§54 - ŠnZ

Kód ITMS 2014+ 312031A064

4
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.“
http://www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk
Dohoda č. ..../201... /§54 - ŠnZ

