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Kód ITMS2014+: 312031A064 

 

 

Dodatok  č. 1                 
   

   

k dohode č. 20/2015/§54 - 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 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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  
 
uzatvorený medzi: 
 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno 
Sídlo:       Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno 
V mene ktorého koná:    Ing. Mária Poláčková 
IČO:       30794536        
DIČ:       2021777780 
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica                
 (ďalej len ,,úrad“) 

 
a 
 

zamestnávateľom 
     
Obec Lipové 
Sídlo:       Lipové č. 59, 946 14    
Zastúpený štatutárnym zástupcom:  Dáša Kovácsová 
IČO:       00306541 
DIČ:       2021014787 
SK NACE Rev2  (kód/text):   84110/ Všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie:     VÚB, a.s. Komárno 
 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  
 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa dohoda nasledovne: 

 

V článku I. Účel a predmet dohody sa bod 1 mení nasledovne a pridáva sa bod 3: 
 

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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „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 
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3.1. Investičná priorita prioritnej osi: 3.1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a 

neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú 

vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora 

mobility pracovnej sily. 

b) Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 

       Kód ITMS2014+: 312031A064 

c) Oznámenia č. 1/2015/§54 - ŠnZ v rámci národného projektu – „Šanca na 

zamestnanie“ 

d) 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“). 

 

3/  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 %. 

 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

V ostatných článkoch a bodoch zostáva dohoda v platnosti v plnom rozsahu. 

Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku k dohode si prečítali, porozumeli mu a 

na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží 2 (dva) 

rovnopisy a zamestnávateľ obdrží  1 (jeden) rovnopis. 

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 20/2015/§54 - ŠnZ uzatvorenej 

dňa 04.12.2015. 

 

V Komárne dňa 12.01.2016 

 

 

 

 

 

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

              Dáša Kovácsová,vr     Ing. Mária Poláčková,vr 

                starostka obce                        riaditeľka ÚPSVR Komárno  

                               
 


