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Dodatok č.1 
K dohode č. 21/§ 50j/NS 2014/ŠR      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 

 
 

 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Stará Ľubovňa 
Sídlo:    Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa  

V zastúpení  JUDr. Annou Aftanasovou, riaditeľkou       

IČO:  37937740     DIČ: 2021768870 

Bankové spojenie:      

IBAN:   

(ďalej len „úrad “) 
 

a 
 

 
Zamestnávateľom 
 
 
Obcou  Plaveč 
Sídlo: 065 44  Plaveč, Hviezdoslavova 101/4 
V zastúpení:  Ing. Štefanom Murckom, starostom 
IČO:   00330116        DIČ: 2020698768 
SK NACE Rev2  (kód/text) prevaž. Činnosť:  84110 všeobecná verejná správa 
SK NACE Rev2  (kód/text) podpor. Činnosť: 84110 všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
 
 

 

V súlade s článkom VII. Bod 1 dohody sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku: 
 

Článok I. dohody sa mení a dopĺňa: 

 
 

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí  

príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona 

o službách zamestnanosti (ďalej len „príspevok“), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“) a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 

„ESF“) v zmysle: 
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Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

     Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Podpora rastu zamestnanosti  

Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

„NP VAOTP 4 Vybrané aktívne opatrenia trhu práce v rámci SR bez BSK - 4“ 

- 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“). 

3. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo ŠR a príspevku 

ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a ESF je 15 % : 85 

%.  

Článok II. dohody sa  dopĺňa: 

 

17. Označiť priestory pracoviska zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje príspevok 

v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní 

z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na pracovisku 

po dobu trvania tejto dohody.  

Článok III. dohody sa a dopĺňa: 

                      

5. Doručiť zamestnávateľovi materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania 

poskytnutých príspevkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.  

Článok V. dohody sa mení a dopĺňa: 

1. Zamestnávateľ berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR a ESF.  

Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje 

režim upravený v osobitných predpisoch (§ 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Zamestnávateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou 

systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.  
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Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou dohody č. 21/§50j/NS 2014/ŠR uzatvorenej dňa:. 

 

Účastníci dodatku k  dohode vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle,   

neuzavreli ho  v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu 

s jeho obsahom ho  vlastnoručne podpísali. Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, 

pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis. 

Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  oboma  účastníkmi      

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

Ostatné články a body dohody zostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni, dňa  

 

 

 

 

 

 

 

   ______________________________                                        ________________________ 

                 Ing. Štefan  Murcko                                                          JUDr. Anna Aftanasová                  

                           starosta                                                                          riaditeľka          

 

 

 

 

 

 

                        
 


