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Dodatok  č.1  
 

k dohode  č. 10/§50j /VAOTP/ 2013 zo dňa 25.03.2013 
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 službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len ,,dohoda“) 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                               

(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) 
 
 
 
medzi účastníkmi dohody: 
 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice 

Sídlo: ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice 

Zastúpeným riaditeľom: Ing. Alexander Bačík 

IČO: 37961209        DIČ: 2021767132  

Bankové spojenie: xxxxxxxxxx Č. účtu: xxxxxxxxxxxx 

 

(ďalej len ,,úrad“) 
a 

 
Zamestnávateľom 

Právnickou osobou: Obec Krškany 

Sídlo: Krškany 115, 934 01  Krškany 

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Ing. Peter Kováčik 

IČO:  00307157      DIČ:  2021218694  SK NACE Rev2  (kód/text) :  84110 

Bankové spojenie: xxxxxxxxxx   Č. účtu: xxxxxxxxxxxxx 

 (ďalej len „zamestnávateľ“) 
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Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení článok II. ods. 1. nasledovne: 
 

 
Zamestnávateľ sa zaväzuje: 
1) Prijať 10 (počet) uchádzačov o zamestnanie podľa §6 zákona o službách 

zamestnanosti (ďalej len „uchádzač o zamestnanie“) vedených v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie najmenej tri mesiace na vytvorené pracovné miesta do pracovného pomeru 
dohodnutého v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré 
súvisia s úhradou mzdových nákladov pracovníkov, ktorí budú vykonávať preventívne 
nápravné opatrenia proti povodniam v uvedenej štruktúre: 
 

Počet 
PM 

Druh vykonávaných prác 
Dátum vzniku 

pracovného pomeru  
(vytvorenia PM) 

Pracovný čas v 
hod.                          

(týždenne/od-do)  

Predpokladaná 
celková cena práce 
(mesačne)   v EUR  

na 1 PM 

Predpokladaná 
celková cena práce 
(mesačne)   v EUR 

spolu 

Predpokladaná 
celková cena práce  

v EUR spolu na 
celé obdobie 

trvania 

4 
2 
2 
1 
1 
 

Práce súvisiace s 
protipovodňovými opatreniami 

1.4.2013               
1.4.2013             
1.4.2013 
2.4.2013 

10.4.2013 

40 h. 
   7,30-16,00 

459,68        
486,72               
527,27 
527,27 
459,68 

  1 838,72 
973,44 

1 054,54 
527,27 
459,68 

11 032,32 
5 840,64 
6 327,24 
3 163,62 
2 758,08 

 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 
4. Dodatok č. 1  je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom úrad obdrží 2 vyhotovenia a zamestnávateľ 1 vyhotovenie. 
5. Účastníci dohody si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

ho podpísali. 
 

 
 
Levice, dňa 10.04.2013 
 
 
 
 
 
........................................................                                     .......................................................... 
             Ing. Peter Kováčik                                                                   Ing. Alexander Bačík           
               Zamestnávateľ                                     riaditeľ ÚPSVaR v Leviciach
 


