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D od atok  č. 1 
k dohode č. 18/21/060/242 zo dňa 26.03.2018

o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zam estnancov podľa § 60 ods. 2 
zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zam estnanosti a o zm ene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
uzatvorený v súlade s článkom VII. ods. 1 dohody

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený medzi účastníkmi :

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nám estovo 
Sídlo: Nám estie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Nám estovo 
Zast. riaditeľom: PhDr. M iroslav Gabara 
IČO: 37905481
Číslo účtu v tvare IBAN: SK39 8180 0000 0070 0053 1671 
(ďalej len „úrad“)

a

zamestnávateľom
názov/obchodné meno: Obec Podbiel
sídlo zamestnávateľa: 027 42 Podbiel 210
sídlo chráneného pracoviska: 027 42 Podbiel 210
v mene ktorého koná (meno a priezvisko): Slavomír Korčuška
IČO: 00 314 790
číslo účtu v tvare IBAN: SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
í SK72 5600 0000 0040 6066 1001
(ďalej len „zam estnávateľ“)

spolu „účastníci dodatku“.



Článok I. 
Predmet dodatku

v

Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike asociálnych  podnikoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (č. XIII bod 16) sa s účinnosťou od 01.07.2018 zmenilo znenie 
v §60 ods.2 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom tohto dodatku je  zmena dohodnutých podm ienok dohody v Článku IV. 
Oprávnené náklady“ v bode 2 písm. í).

Pôvodný text v bode 2 písmeno f) v Článku IV. sa mení a nahrádza nasledovným  znením:

f) náklady na celkovú cenu práce zam estnancov, ktorí sú občanm i so zdravotným  
postihnutím.

Článok II.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je  neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 18/21/060/242 zo dňa 26.03.2018.

2. Ostatné články a body dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania obom a účastníkmi a účinnosť
dňom nasledujúcim  po dni jeho zverejnenia.

4. Dodatok je  vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a 
zamestnávateľ jeden rovnopis dohody.

5. Účastníci dodatku k dohode 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 podm ienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Nám estove dňa 22.08.2018

V Sla 
štatutárny z,

ámestove dňa 22.08.2018

PhL. xiroslav Gabara 
riaditeľ úradu


