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DODATOK č. 1
k Dohode č. 18/31/054/282 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania
pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.1 podľa § 54
ods.1 písm. a) zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č.1“)
uzatvorený medzi účastníkmi dohody:
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:
štátna pokladnica:
IBAN:

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
JUDr. Lívia Koóšová
30 794 536
2021777780
Štátna pokladnica Bratislava

(ďalej len ,,úrad“)
a
zamestnávateľom
právnickou osobou:
názov/meno:
AGRO - MAX s.r.o.
sídlo:
Pavla Dobšinského 1096/44, 979 01 Rimavská Sobota
prevádzka:
Tormáš 586, 979 01 Rimavská Sobota
zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kód/text)
bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod číslom:
(ďalej len „zamestnávateľ“)
(ďalej len „účastníci dohody“).

Preambula
1. Dňa 21.09.2018 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 18/31/054/282 o poskytnutí
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu
„Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2014 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Podľa Článku VII bodu 1) dohody, zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným
dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného
návrhu jednej zo strán tejto dohody.

Článok 1
Predmet dodatku
Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom č. 1 sa mení článok a bod dohody
nasledovne:
A. V článku II. „Práva a povinnosti zamestnávateľa“ sa ruší v plnom rozsahu bod 2) a nahrádza
sa nasledovným znením:
Zamestnávateľ sa zaväzuje:
2. Obsadiť pracovné miesto(a) po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1, najneskôr do
60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody, t.j. do 26.11.2018
uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na plný pracovný úväzok alebo najmenej
v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, na dobu minimálne 20
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:
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Profesia
(musí byť
Počet
totožná
praco
s profesiou
vnýc
uvedenou v
h
budúcej
miest
pracovnej
zmluve)
stl.1
stl.2
Odborný
pracovník
1
v oblasti
účtovníctva
i.n.
4
Predavač i.n.
Automechani
k osobných
1
motorových
vozidiel
Automechani
k osobných
1
motorových
vozidiel
Pracovník v
2
sklade
1
Upratovačka
Logistik
1
skladu
autoservisu

Kód
ISCO –
08*

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

Predpokladaný
dátum vzniku
pracovného
pomeru
(vytvorenia PM)

Pracovný
pomer bude
dohodnutý
na dobu
(uviesť počet
mesiacov)

stl.4

stl.5

stl.6

stl.7

stl.8

01.10.2018

20

762,52

15

11437,80

01.10.2018

20

762,52

15

11437,80

01.10.2018

20

762,52

15

11437,80

01.11.2018

20

762,52

15

11437,80

01.10.2018

20

762,52

15

11437,80

01.10.2018

20

762,52

15

11437,80

01.11.2018

20

762,52

15

11437,80

Predpoklada
né náklady
spolu
(v €)

125815,80

stl.3
3313999

5223999
7231001

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

7231001

4321001
9112000

4321002

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

Článok 2
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1) Ostatné články dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.
2) Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
3) Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane 2 rovnopisy a
zamestnávateľ dostane 1 rovnopis.
5) Účastníci dohody si tento dodatok č.1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu
ho podpísali.
V Rimavskej Sobote, dňa 08.11.2018
Za zamestnávateľa:

........................................................
štatutárny zástupca zamestnávateľa

V Rimavskej Sobote, dňa 08.11.2018
Za úrad:

..........................................................
JUDr. Lívia Kóošová
riaditeľka úradu

Za správnosť: Bc. Martina Szabóová
Táto dohoda nadobudla účinnosť dňom:
3

