D O D A T O K č. 1
k dohode č. 3 3 / § 5 0 j / N S 2015 zo dňa 26.10.2015
(ďalej len „dodatok")
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda")
uzatvorený medzi účastníkmi:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16,010 01 Žilina
Sídlo:
Ing. Vladimír Gavlák, poverený riadením
Zastúpený:
30 794 536
IČO:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
SK35 8180 0000 0070 0053 2228
č. účtu:
(ďalej len „úrad")

Obec Predmier
Sídlo:
Predmier 55,013 51
Zastúpený:
Ing. Viliam Čillík
IČO:
00321567
OKEČ :
O 84.1 l/Všeobecná verejná správa
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č. účtu :
SK94 0200 0000 0009 2582 8432
(ďalej len „zamestnávateľ")
I.
Účastníci
dohody sa na základe návrhu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina v zmysle
čl. V I I bod 1. dohody dohodli na zmene týchto článkov a bodov dohody nasledovne:
1/Č1.H. b o d č . l :
Prijať 1 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §8 ods. 1 písm. b) alebo d) zákona
o službách zamestnanosti (ďalej len „znevýhodnený uchádzač o zamestnanie") vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo 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 ustanoveného týždenného pracovného času
v nižšie uvedenej tabuľke podľa charakteristiky pracovných miest:

Počet
PM

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

Kód
ISCO08*

Dátum
vzniku
pracovného
pomeru

stl. 1

stl. 2

stl. 3

stl. 4

stl. 5

stl. 6

stl. 7

Predpokladaná
celková cena
práce na
jednotlivom
PM
(v€)
stl. 6*stl. 7
stl. 8

1

Upratovačka

9112000

01.11.2015
31.07.2016

9 mesiacov

9

540

4 860

PP bude
Doba
dohodnutý na
poskytovania
dobu určitú (
príspevku
uviesť počet
(v kal.
kalendárnych
mesiacoch)
mesiacov)

Predpokladaná
mesačná
celková cena
práce na 1 PM
(v€)

2/

ČI. m. bod c.l:

Poskytovať zamestnávateľovi mesačne príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto
najviac po dohodnutú dobu vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca prijatého
do pracovného pomeru podľa čl. I I . bod 1, najviac vo výške 60% z celkovej ceny práce
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhrnnej sume na všetky podporované PM,
najviac 6 117,93 €.
Doba
poskytovania
príspevku
(v
kalendárnych
mesiacoch)

Predpokladaná
mesačná cena
práce
zamestnanca
(v€)

80 % C C P
zamestnan
ca
(v€)

Max.
mesačná
výška
príspevku
(v€)

Max. celkový
príspevok na
jednotlivé P M
(v€)
stl. 3*stl. 6

Počet
PM

kód
ISCO08*

stl.l

stl.2

stl. 3

stl. 4

stl. 5

stl. 6

stl. 7

1

9112000

9

540

432

679,77

6 117,93

Spolu max. príspevok na
všetky PM
(v€)

6 117,93

n.
1.Všetky ostatné ustanovenia Dohody č. 33/§50j/NS 2015, zo dňa 26.10.2015 zostávajú
nezmenené.
2.Tento
dodatok
bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Žilina a jeden zamestnávateľ.
3. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli
a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
V Žiline dňa
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PREDMiER

013 51 Predmier ) / / /

Ing. Viliam Cillík
štatutárny zástupca zamestnávateľa

Ingv^yiaaimír Gavlák
poverený riadením
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