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Dodatok č. 2 k dohode č. 20/21/50J/4

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa
š 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č.1“)

medzi

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Sídlo: Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
Zastúpenýmriaditeľom: PhDr. Miroslav Gabara
IČO: 30794536 DIČ: 2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Č. účtu — IBAN: SK39 8180 0000 0070 0053 1671

(ďalej len „úrad“)

Zamestnávateľom

Názov: Technické služby mesta Tvrdošín
Sídlo: Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
V zastúpení štatutárnym zástupcom: Marián Ondrašák
IČO: 00490628 DIČ: 2020568858
SK NACE Rev2 prevažujúca činnosť: 38.11.0/ Zber iného ako nebezpečného odpadu
Bankové spojenie: IBAN: SK17 0200 0000 0000 0933 1332,

(ďalej len „zamestnávateľ“)

uzatvorili v Námestove dňa 19.08.2020 Dodatok č.2 z dôvodu zmeny počtu
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie



V zmysle Dodatku č.2 sa od 01.08.2020 mení Dohoda č. 20/21/50J/4 o poskytnutí príspevku
na podporu rozvoja miestnej aregionálnej zamestnanosti podľa 5 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

článok 1.

čl. dodatku

zo dňa 21.02.2020v Článku II. Práva a povinnosti zamestnávateľanasledovne:

Zamestnávateľsa zaväzuje:
]. Prijať 3 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa & 8 ods. 1 písm. b) alebo d)

zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „znevýhodnený uchádzač o zamestnanie“)
uchádzačov o zamestnanie

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa & 8 ods. 1 písm. c), do pracovného
pomeru na určitú dobu, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice

podľa

vedeného v evidencii najmenej tri mesiace

inde neuvedený

ustanoveného týždenného pracovného času v nižšie uvedenej tabuľke
charakteristikypracovnýchmiest:

Pracošnýi Predpokladaná
_ Pomer " .e Doba Pred okladaná celková cenaProfesna Kód Dátf'm dohodnuty poskytovania p

práce na
, „ .

Vankll na dobu ",s evku mesačná
Počet. (mUSl_ byť totozna ISCO - prac. určitú

p p celková cena každom
mu 5 profestou uvedenou v 08, pomeru (uviesť (uviesť počet práce jednotlivom PM

buduce]pracovnej .

zmluve) počet kalendárnych (v €)
kalend. mesiacoch) (V €)

mesiacov) stl. 6*stl.7

stl.l stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 stl.8

2 ?“ pomoc“ Pracovník 9629999 01.03.2020 9 9 782,71 7044.39mde neuvedený

1 W Pomoc“ Pracovník 9629999 04.03 .2020 9 5 782,71 3913.55

Clánok III. Práva a povinnosti úradu sa mení nasledovne:

1. Poskytovaťzamestnávateľovimesačne príspevok na 2 vytvorenépracovné miesta najviac po
dohodnutúdobu (podľa tabuľky č. 2) vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca
prijatého do pracovného pomeru podľa čl. 11. bod 1, najviac vo výške 60 % z celkovej
ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej

štvrťrok kalendárneho roka,
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhrnnej sume na všetky
republiky za prvý až tretí

podporované PM, najviac l4401,91 €.

ktorý predchádza

alebo



Tabuľka č. 2:
Doba Predpokladaná Max

poskytovania mesačná 80 % ' Max. celkový príspevok
, , , . mesačná

Počet PM kod prispevku celkova cena predpokladanej v'ška na jednotlivé PM
ISCO — (v práce CCP ".sy evku (v €)
08' kalendárnych zamestnanca zamestnanca p (30 stl- 3*St1< 5, ľeSP- SU. 6

mesiacoch) (v €) (v €)
stl.l stl. 2 stl. 3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7

2 9629999 9 782,71 626,17 626,17 11271,06

1 9629999 5 782,71 626,17 626,17 3130,85

Spolu max. príspevok na celkovú
cenu práce 14401991

(V €)

Článok 11.

II. čl. dodatku
Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných častiach zostáva Dohoda č. 20/21/50J/4 0 o poskytnutí príspevku na
podporu rozvoja miestnej aregionálnej zamestnanosti podľa 5 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zo dňa 21.02.2020 nezmenená.

2. Dodatok č.2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom
úrad prijme l vyhotovenie a zamestnávateľa 1 vyhotovenie.

3. Účastníci Dodatku č.2 vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok podpísať, prečítali si ho,
jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho dobrovoľnepodpisujú.

4. Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi Dodatku č.2
a účinnosť dňom nasledujúcimpo dni jeho zverejnenia.

V Námestove, dňa: 19.08.2020

l'nu'r. řvĺi'i'eaza. _
riaditeľ UPSVRNámestovo


