
k Dohode č. 12/§50j/NS/2015 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 uzatvorený v súlade 
s Článkom VII, bod 1 Dohody medzi

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Malacky 
Sídlo: Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Jana Petrakovičová 
IČO: 30 794 536
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
IBAN účet: SK42 8180 0000 0070 0052 9192

(ďalej len „úrad“)

a

Zamestnávateľom

Právnickou osobou: Mesto Stupava 
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
V zastúpení štatutárnym zástupcom: Ing. Mgr.art. Roman Maroš 
IČO: 00 305 081 DIČ: 2020643724
SK NACE Rev2 (kód/text) preváž, činnosť 84.11.0/ Všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie: Primá Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 
IBAN účet: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

(ďalej len „zam estnávateľ“)

u z a t v á r a j ú  tento dodatok,

ktorým sa mení Dohoda nasledovne:

1. Článok II. Práva a povinnosti zam estnávateľa bod 1., sa nahrádza novým znením:

Prijať 4 (počet) znevýhodnených uchádzačov 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:



Por. č. 
PM

P rofesia

(musí byť totožná 
s profesiou uvedenou 
v budúcej pracovnej 

zmluve)

K ód

ISCO
-08'

Dátum
vzniku
prac.

pomeru

Pracovný 
pomer bude 

dohodnutý na 
dobu určitú
(uviesť počet 
kalendárnych 

mesiacov)

Doba
poskytovania

príspevku

(uviesť počet 
kalendárnych 
mesiacoch)

P re d p o k la d a n á  
m esačná  

ce lková  cena 
p rá c e

(v€)

P re d p o k lad a n á  
celková cena 

p ráce  na 
každom  

jed no tlivom  PM

(v €) 
stí. 6*stl.7

stl.l stl.2 stl.3 stl.4 stl.5 stl.6 stl.7 Stl.g

1.
Administratívny

pracovník 4110000 01.09.2015
9 9 809,70 7 287,30

2. Pomocný pracovník 
- záhradník 9629999 01.10.2015

9 9 809,70 7 287,30

3. Pomocný pracovník 
- záhradník 9629999 01.10.2015

9 9 809,70 7 287,30

4. Pomocný pracovník 
- záhradník 9629999 16.09.2015

9 9 809,70 7 287,30

2. Tento dodatok je  neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

3. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prijme jeden rovnopis a 
zamestnávateľ prijme jeden rovnopis.

4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Ostatné body dohody zostávajú nezmenené.

V M alackách dňa 31.08.2015

Za Úrad: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Malacky /J

Záhorácka 2942/60A, 901 01

'  w
riaditeľka úradu /

Mgr. Jana Petrakovičová

V Malackách dňa 31.08.2015

štatutárny zástupca zamestnávateľa 
Ing. Mgr. art. Roman Maroš


