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DODATOK č.1 k dohode č. 38/2015/§ 54 - ŠnZ 

  
o  poskytnutí finančných príspevkov 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 znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty 

nevykonávajúce hospodársku činnosť 
 uzatvorený v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi: 

 
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 
sídlo:                                        Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves    

v mene ktorého koná:   Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka 

IČO:          30794536                                                     

DIČ:                                      2021777780 

bankové spojenie:    

IBAN:    

(ďalej len ,,úrad“) 

a 

zamestnávateľom 

právnickou osobou   

názov:   Obec Kluknava           

sídlo:   Kluknava 177, 053 51 Kluknava  

zastúpeným štatutárnym zástupcom:  Ing. Štefan Kováč  

IČO:                                    00329274        

DIČ:   2021331477                                                                                                   

SK NACE Rev2  (kód/text):   84.11.0 / Všeobecná verejná správa   

bankové spojenie:                 

IBAN:                      

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci  dodatku“).  

 

 

V súlade s Článkom VII bod 1 dohody č. 38/2015/§ 54 - ŠnZ zo dňa 27.10.2015, na základe ktorej sa poskytuje príspevok 

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 sa dohoda mení a dopĺňa nasledovne: 

  

Článok I. dohody sa mení a dopĺňa: 
 

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 v platnom znení 

„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 

b) Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 
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c) Oznámenia č. 1/2015/§54 - ŠnZ v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 

d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (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 %. 
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Článok II. dohody sa dopĺňa:  

 

15) Označiť priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody 

plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi v rámci publicity ESF, informujúcimi o spolufinancovaní 

z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku po dobu trvania 

tejto dohody. 

 

Článok III. dohody sa dopĺňa:  

 

7) Doručiť zamestnávateľovi materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov 

z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

  

Článok V. dohody sa mení: 
 

14) Podozrenie z porušenia finančnej disciplíny zo strany príjemcu príspevku je dôvodom pre výkon následnej 

finančnej kontroly úradu. Ak sa preukáže porušenie finančnej disciplíny a  príjemca príspevku neuhradí dlžnú 

sumu do skončenia kontroly, úrad postúpi príslušnú spisovú dokumentáciu  na správne konanie príslušnej 

Správe finančnej kontroly Slovenskej republiky (ďalej len „SFK SR“), ktorá je oprávnená ukladať a vymáhať 

odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami  štátneho rozpočtu 

a ESF a príjemca príspevku je v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy povinný vrátiť 

príspevok v stanovenej výške. 

 

 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody č. 38/2015/§ 54 - ŠnZ zo dňa 27.10.2015. 

Ostatné dojednania tejto dohody ostávajú v platnosti nedotknuté. 

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží 2  rovnopisy a zamestnávateľ  1 rovnopis. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi  dňa     V Spišskej Novej Vsi  dňa  

 

 

Za zamestnávateľa:     Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Štefan Kováč Bc. Ing. Janka Brziaková 

  

štatutárny zástupca zamestnávateľa                                   riaditeľka alebo ním poverený zamestnanec  

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)               (meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)    

  

 


