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Dodatok č. l
k dohode č. 6/§5Oj/NS 20l6 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti podl'a § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená podl'a ustanovenia § 50j zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ..zákon o službách zamestnanosti")
uzatvorený medzi:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Námestie M.R.Steíánika 9. 945 01Komárno
Ing. Mária Poláčková
30794536
2021777780
Štátna pokladnica
SK708180000007000530919
(d'alej len ,,úrad")

Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

a

zamestnávatel'om

obec Marcelová

Sídlo:
ICO:
DIČ:

Námestie slobody 1199.946 32 Marcelová
Ervin Varga
00306550
202|046687
SK NAC]E Rev2 (kód/text) prevaž.čin.84l10 / verejná správa
SK NACE Rev2 (kód/text) podpor.čin 84110 / verejná správa
Bankové spojenie:
VUB a.s.
C. účtu:
SK83 0200 0000 000022729142
(d'alej len,,zamestnávatel"o)
Z?síúpenástarostom:

Týmto dodatkom sa mení a dopira dohoda nasledovne:

V článku t. Účel a predmet dohody sa bod l mení nasledovne a pridáva sa bod 3:
l ) Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov
dohody pri poskytnutí
príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a § 50j zákon

o službách zamestnanosti (d'alej len ..príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (d'alej len ..ŠR";a Európskeho sociálneho íbndu (ďalej len
..ESF'") v zmysle:

a)

Operačného programu Ludské zdroje

Prioritná os: 3 Zamestnanost'
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3.1. Investičná priorita prioritnej osi: 3.1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych osób k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osób" ktoré sú
vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora
mobility pracovnej sily.
b) Národného projektu ..Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných
aktívnych opatrení na trhu práce-2"
Kód ITMS201 4+ : 3 1203 1D233
c) zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon o službách zamestnanosti").
2) Predmetom dohody je poskytovanie flnančnéhopríspevku úradom zamestnávatel'ovi na

podporu vytvárania pracovných miest podl'a § 50j zákona
zamestnanosti v súlade s platnými a účinnýmivšeobecne záváznými právnymi
Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

o službách
predpismi

3) Príspevok poskytnuíý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu
a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spoluíinancovania zo štátneho
rozpočtu a prostriedkami ESF je 15 % :85 oÁ.

V článku III. Práva a povinnosti úradu sa vkladá nový bod 5) a znie:
5) PoskYnút' zamestnávatel'ovi materiály zabezpečujúcepublicitu spoluíinancovania
poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho íbndu

V článku V. Osobitné podmienky

sa bod 1) mení v plnom rozsahu a znie:

) Zamestnávatel' berie na vedomie. že príspevok je prostriedkom vyp|ateným zo ŠR
a ESF. Na účelpoužitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa
vzt'ahuje režim upravený v osobitných predpisoch naimá § 68 zákona o službách
zamestnanosti. zákon č. 357l20l5 Z. z. o frnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorÝch zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 52312004 Z,. z. o rozpočtových
prai,idlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisor'. zákon č. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zamestnávatel'
súČasneberie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčast'ousystému
finančnéhoriadenia štrukturálnych fondov.
l

Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania oboma zmluvnými strananli a
účinnost'nadobúdadňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V ostatných článkoch a bodoch zostáva dohoda v platrrosti r plnonl

rclzsahu.

Účastníci dohody vyhlasujú. že obsah dodatku k dohode si prečítali.porozumeli lnu
naznak súhlasu s jeho obsahom ho,u,lastnoručne podpísali.

it

Dodatok je vyhotovenÝ r, 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých ťrrad obdrží2 (dia)
rovnopisy a zamestnávatel' obdrží1 fieden) rovnopis.
Tento dodatok je neoddelitel'nou súčast'ouDohody č. 6/§5OjNS 20l6 uzatvorenei dňa
l3.09.2016.
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E,, rtt Varga.
starosta obce

Ing. Mária Poláčkolá.

riaditel'ka

Úpsvn komárno

