
 
   

Naše číslo: SL1/AOTPaESF/ZAM/2017/14884-11,  

Č.z. 2017/176626 
  

Dodatok  č. 1 
 

k dohode č. 2017/38/054/255 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania 

pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorená  

v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi účastníkmi dohody zo dňa 28.11.2017. 

____________________________________________________________________________ 

 

uzatvorený medzi: 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 

Sídlo:     Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 

v mene ktorého koná:   Mgr. Ján Jakubianský 

IČO:     30794536 

DIČ:     2021777780 

Bankové spojenie:    

IBAN:      

 

     (ďalej len „úrad“) 

a 

 

právnickou osobou :       Obec Jakubany 

sídlo/prevádzka                                             Jakubany  555, 065 12 Jakubany  

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Jánom Krajňákom 

IČO:                                                               00329924 

DIČ:                                                               2020698559 

SK NACE Rev2  (kód/text)
1
                         84110/ Všeobecná verejná správa  

bankové spojenie:                                           

IBAN:        

 (ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 

 

     V súlade s Článkom VII., ods. 1 dohody č. 2017/38/054/255 zo dňa, o poskytnutí 

finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu 

„Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.. o službách 

zamestnanosti a na základe oznámenia o znížení počtu podporených miest  zo dňa sa 

v dohode mení: 
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Článok  II., bod 1., 1.1, sa menia a znejú:   

 

1. Vytvoriť pracovné miesto (a) pre uchádzača o zamestnanie  podľa § 8 ods. 1 písm. c) 

zákona o službách zamestnanosti vo veku do 29 rokov (uchádzač o zamestnanie v deň 

nástupu na podporované pracovné miesto nesmie presiahnuť vek 29 rokov mínus jeden 

deň), ktorí nie je zamestnaný, nepokračuje v procese vzdelávania ani sa nezúčastňuje na 

odbornej príprave (not in employment, education or training – NEET (ďalej len „UoZ“), 

v celkovom počte: 1. V prípade, ak zamestnávateľ nevytvorí pracovné miesto, písomne 

požiada úrad o zníženie počtu podporených pracovných miest. 

 

1.1 Udržať po dobu najmenej 7 mesiacov pracovné miesto v celkovom počte: 1. (ak sa 

s úradom písomne nedohodne inak). Splnenie podmienky doby udržania, je 

zamestnávateľ povinný preukázať na osobitnom tlačive (evidencia 

obsadzovania/preobsadzovania pracovných miest, ktorá je povinnou prílohou č. 6) podľa 

bodu 6 tohto článku, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia 7 mesiacov od 

vytvorenia pracovných miest 

 

V článku  II., bod č. 3, sa upravuje tabuľka a znie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poče

t PM 

Profesia 

(musí  byť 
totožná 

s profesiou 

uvedenou v 
budúcej 

pracovnej 

zmluve) 

Kód 

ISCO 

– 08* 

Predpokladaný 

dátum vzniku 

pracovného 

pomeru  
(vytvorenia PM) 

Pracovný 

pomer 

bude 

dohodnut

ý na dobu 

(uviesť 

počet 

mesiacov) 

Predpokladaná mesačná 

celková cena práce 

prijatého zamestnanca 

(v €) /doba poskytovania 

príspevku 

(v mesiacoch) 

Predpokladaná výška 

finančného príspevku na 

pracovného tútora 

(v €)/ doba poskytovania 

príspevku 

(v mesiacoch) 

Predpoklad

aná výška 

jednorazov

ého 

príspevku 

(v €) 

Predpokladané 

náklady na 

každom 

jednotlivom 

PM 

(v €) 

stl. 6*stl.7+ stl. 

8 * stl. 9+stl. 10 

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 stl.8 stl.9 stl.10 stl.11 

1 
Pomocný 

robotník 

931 

3999 
1.12.2017 7 350,87 7 73,51 3 83,84  2 760,46 

 
 

 

  

 

 

  

Predpokladan

é náklady 

spolu 

(v €) 

2456,09 220,53 83,84 2 760,46 
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V článku III., bod 1, sa  upravuje  tabuľka a znie: 

 

 

 

 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody 2017/38/054/255  zo dňa. 

 

Ostatné dojednania dohody č. 2017/38/054/255  zo dňa   ostávajú v platnosti nedotknuté. 

 

Tento dodatok je spísaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad aj zamestnávateľ obdržia po 

jednom rovnopise. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

 

V Starej Ľubovni dňa  

 

 

 

 (podpísané)    (podpísané) 

Ing. Ján Krajňák                  Mgr. Ján Jakubianský 

                  starosta                 riaditeľ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

pracovných 

miest 

kód 

ISCO – 

08*
 

Doba 

trvania 

pracovného 

pomeru 

(v 

mesiacoch) 

Celková mesačná 

cena práce prijatého 

zamestnanca 

(v €) /doba 

poskytovania 

príspevku 
(v mesiacoch) 

95 % CCP  

prijatého 

zamestnanca 

(v €) 

Max. 

mesačná 

výška 

príspevku 

na CCP 

(v €) 

 

Max. mesačná 

výška finančného 

príspevku na 

pracovného tútora 

(v €)/ doba 

poskytovania 

príspevku 
(v mesiacoch) 

Predpokladaná 

výška 

jednorazového 

príspevku 

Celkový 

príspevok na 

jednotlivé PM 
(v €) 

stl. 5*stl.7 +  stl. 

8*stl.9+stl. 10 

stl.1 stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 stl.8 stl.9 stl.10 stl.11 

1 9313 
 

7 
350,87 7 333,32 333,32 73,51 3 83,84 2 637,61 

 

 
 

  

 

 

 

Spolu maximálna výška príspevku (v €) 2 637,61 
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