Kód ITMS2014+:312021A017

D O D A T O K č. 2
k D O H O D E č. 17/37/054/142 - PZ
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,
ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a)
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
medzi účastníkmi dohody:
(ďalej len „dodatok“),
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
sídlo:
Slovenská 87, 080 28 Prešov
v mene ktorého koná:
PhDr. Alena Krištofíková, riaditeľka
IČO:
30 794 536
DIČ:
2021777780
(ďalej len ,,úrad“)
a
zamestnávateľom
právnickou osobou:
sídlo:
zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kód/text)

Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslavom Dujavom
00327590
2020711660
84110/Všeobecná verejná správa

(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spolu len „účastníci dohody“).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www. employment.gov.sk / www.esf.gov.sk
1

Článok I.
Preambula
1) Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom VII. bod 1) Dohody č. 17/37/054/142 – PZ
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm.
a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov
uzatvorenej
dňa
29.05.2017
(ďalej len „dohoda“), v znení dodatku č. 1 k dohode č. 17/37/054/142-PZ zo dňa
08.08.2017 na základe implementácie Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“.
2) Predmetom tohto dodatku je na žiadosť zamestnávateľa zo dňa 11.08.2017 úprava
článku IV. bod 1) dohody.
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení dohoda takto:
Článok IV. bod 1) dohody sa mení a znie:

1) Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti s touto dohodou najskôr v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené
zamestnávateľom a sú riadne odôvodnené, preukázané a boli uhradené z účtu/účtov
zamestnávateľa:
SK50 5600 0000 0088 1895 1001
SK51 0200 0000 0000 0292 0572
V prípade platieb v hotovosti sú výdavky oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri
konkrétnej platbe v deň platby nie je mínusový.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné články a body dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.
2) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden
rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis.
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4) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne
a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

Za zamestnávateľa:

Za úrad:

PhDr. Jaroslav Dujava
štatutárny zástupca

PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka úradu
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