Kód ITMS 2014+:312031A148

Dodatok č. 1 k dohode
č. 19/37/054/59
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac 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 v rámci národného projektu
„Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“
pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
(ďalej len „dodatok“),
uzatvorený v súlade s Čl. VII. bod 1) dohody č. 19/37/054/59 zo dňa 26.03.2019
medzi účastníkmi dohody
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
sídlo:
Slovenská 87, 080 28 Prešov
v mene ktorého koná:
PhDr. Alena Krištofíková, riaditeľka
IČO:
30 794 536
DIČ:
2021777780
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ,,úrad“)
a
zamestnávateľ
Právnická osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka:
Zastúpeným štatutárnym zástupcom:

Súkromná bezpečnostná služba SHIELD,
spol.s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70,071 01 Michalovce
Hollého 14, 081 81 Prešov
Bc. Drahomíra Adamová –zastupovaná
Bc. Petrom Vaškom splnomocneným na
zastupovanie SPLNOMOCNENÍM zo dňa
18.01.2019
36208922
2020040748
80100/Súkromné bezpečnostné služby

IČO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kód/text)
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I pod číslom: Sro/12711/V
(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spolu len „účastníci dohody“)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk
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Článok I.
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je na žiadosť zamestnávateľa zo dňa 25.04.2019 predĺženie lehoty
na obsadenie pracovného miesta iným znevýhodneným UoZ 50+ z oprávnenej cieľovej
skupiny uvedenej v Čl. II. bod 1) dohody č. 19/37/054/59 o poskytnutí finančného príspevku
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
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 v rámci národného projektu
„Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ zo dňa 26.03.2019 (ďalej len „dohoda“).
Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení dohoda nasledovne:
Článok II. bod 2) sa mení a znie takto:
1) Obsadiť pracovné miesto vytvorené podľa bodu 1 najneskôr do 60 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti dohody znevýhodneným UoZ 50+, uzatvorením pracovného
pomeru dohodnutého na plný pracovný úväzok na dobu určitú, z toho 1 znevýhodnený
UoZ 50+ na dobu 12 mesiacov, a na druh prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce
konkrétnemu pracovnému miestu, v štruktúre podľa tabuľky:
Profesia
Počet
pracovných
miest

(musí byť totožná
s profesiou
uvedenou v
budúcej pracovnej
zmluve)

stl.1

stl. 2

1

Pracovník fyzickej
ochrany objektu

Kód
ISCO – 08
1

stl. 3

5414005

Predpokladaný
dátum vzniku
pracovného
pomeru

Pracovný
pomer bude
dohodnutý
na dobu

Predpokladaná mesačná
výška odvodov
(v €)

Doba
poskytovania
príspevku
(v mesiacoch)

(vytvorenia PM)

(uviesť počet
mesiacov)

stl.4

stl.5

stl.6

01.04.2019

12

12

Mzda
stl.7

660,00

Odvody
platené
zamestnávateľ
om
stl.8

232,32
Predpokladá
výška
odvodov
zamestnávate
ľa

Predpokladaná
výška odvodov
platených
zamestnávateľo
m na
jednotlivom PM
(v €)
Stl. 6 * stl 8

stl.9

2 787,84

2 787,84

(v €)

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku
1) Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2) Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Dodatok je vyhotovený v dvoch
rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden
rovnopis.

1

Podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 384/2015 , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok je povinne zverejňovaný
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
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 .....................

........................................................
Bc. Drahomíra Adamová –zastupovaná
Bc. Petrom Vaškom splnomocneným
na zastupovanie SPLNOMOCNENÍM
zo dňa 18.01.2019

V Prešove dňa.................

..........................................................
PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka úradu
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