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DODATOK  č. 1 
 

k dohode o poskytnutí  príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na 

ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j 

zákona  č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov   

č. 1 /§50j/ 2010 
 

uzatvorený medzi 

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica 
Sídlo: A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58  Banská Štiavnica 
Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Líviou Adamovou 
IČO: 37949624         DIČ: 2021773072 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica              č. účtu: 7000125729/8180  

 (ďalej len ,,úrad“) 
 
a 
 

Zamestnávateľom 
     
Právnickou osobou: Mesto Ţarnovica 
Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81  Ţarnovica 
V zastúpení štatutárnym zástupcom: Kamilom Dankom - primátorom 
IČO: 00321117          DIČ: 202111543 
SK NACE Rev2  (kód/text) 84.11.0/ všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.        č. účtu: 14824422/0200  

(ďalej len „zamestnávateľ“) 
  

Článok I. 

Predmet dodatku 
 

Článok III. dohody „Práva a povinnosti úradu“ sa mení a znie: 

Úrad sa zaväzuje: 
 

1) Poskytovať zamestnávateľovi mesačne príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto 

najviac po dobu 6 kalendárnych mesiacov vo  výške 95% z celkovej ceny práce 

zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podľa čl. II. bod 1, najviac vo výške 

celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku ţivotného minima 

poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, platnej k prvému dňu kalendárneho 

mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, najviac vo výške 501,23 €, slovom: 

Päťstojeden eur a dvadsaťtri centov mesačne na jedno vytvorené pracovné miesto. 

Celkom najviac vo výške 9 022,14 €.  
 

 

Do článku III. „ Práva a povinnosti úradu“ sa vkladá bod 6), ktorý znie:  

 

      6) Poskytnúť zamestnávateľovi príspevok podľa čl. III. bod 2 na jeho účet, najneskôr do 

30 kalendárnych dní odo dňa predloţenia kompletných dokladov podľa článku II. bod 7 

tejto dohody. V prípade, ak úrad zistí v predloţených dokladoch nezrovnalosti, alebo má 
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opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predloţených dokladov, lehota na 

vyplatenie finančného príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie, a to aţ do skončenia 

kontroly pravosti a správnosti  predloţených dokladov, alebo do odstránenia zistených 

nezrovnalostí. V prípade, ak zamestnávateľ nepreukáţe skutočne vynaloţené náklady, 

úrad príspevok podľa čl. III bod 2 tejto dohody neposkytne. 

 

Článok IV. „Oprávnené náklady“ so dopĺňa o bod 4) v znení:  

 

4) Výdavok sa povaţuje za oprávnený, ak je  preukázaný účtovnými dokladmi a súčasne je 

výdavok riadne evidovaný v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými záväznými právnymi 

predpismi (zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

  

V zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

účtovný doklad je záznam, ktorý musí obsahovať: 

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účtovníkov, 

c) peňaţnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie mnoţstva, 

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom 

vyhotovenia, 

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke 

a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zúčtovanie, 

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných 

jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva 

z programového vybavenia 

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi 

dohody.  

 

2. Dodatok je vyhotovený v  troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrţí dva rovnopisy                  

a zamestnávateľ obdrţí jeden rovnopis. 

 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, ţe obsah dodatku k dohode si prečítali, porozumeli mu a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou  dohody č. 1/§50j/2010  uzatvorenej  dňa 

28.10.2010. 

 

5.    Ostatné články a body dohody zostávajú nezmenené. 

 

 

V Banskej Štiavnici,  dňa  24. januára 2011 

 

 

 

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

               Kamil Danko                                                                    Mgr. Lívia Adamová 

           primátor Mesta Ţarnovica                                                             riaditeľka 

                                                                                                       ÚPSVaR Banská Štiavnica 


