
Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 18/22/060/134 zo dňa: 20.03.2018 
1 

č. zázn.: 160386/2018 

č. spisu: 8135/2018 

 

  D o d a t o k  č .  1 / 2 0 1 8  

k Dohode č. 18/22/060/134 zo dňa 20.03.2018 

o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného  pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018 

(ďalej len „dohoda“), 

 

 

uzatvorený v súlade s čl. VII. bodom 1/ dohody medzi účastníkmi: 

                                

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 

 

sídlo:  M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 

v mene ktorého koná:  

IČO:      30 794 536    

číslo účtu v tvare IBAN:  

  

  

(ďalej len „úrad“)  

 

a 

 

Zamestnávateľom  

 

 

 

názov/obchodné meno:   Obec Závažná Poruba 

sídlo zamestnávateľa: Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba 

sídlo chráneného pracoviska: Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba 

v mene ktorého koná:  

IČO: 00315915 

číslo účtu v tvare IBAN:  

 

 

Obec zriadená zo Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“)   

 

spolu „účastníci dodatku“. 
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Článok I. 

 

Tento dodatok je vypracovaný na základe zmeny znenia §60 ods. 2 písm. f) zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 01.07.2018 
 
 

 

Článok II 

 

Týmto dodatkom sa mení Článok. IV bod 2, ktorý znie nasledovne: 

 

2. Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 ods. 2 

zákona o službách zamestnanosti, na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi 

príspevok, sa považujú: 

 

a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 

b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je 

prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní 

zamestnávateľ, 

c) náklady na palivo a energiu, 

d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 

e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s 

poskytovaním služieb, 

f) náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným 

postihnutím, 

g) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo 

chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s 

prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak 

toto zariadenie vlastní zamestnávateľ, 

i) náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska. 

 

Článok III. 

 
 
Ostatné podmienky Dohody č. 18/22/060/134 zo dňa 20.03.2018 zostávajú nezmenené 

a platia v plnom rozsahu. 
 
 
Dodatok č. 1/2018 je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 18/22/060/134 zo dňa 

20.03.2018. 
 
 
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden 

a zamestnávateľ jeden rovnopis. 
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Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok podpísať, že si ho riadne 

a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, ani za zvlášť 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 
 

Vypracovala a za správnosť zodpovedá:  

Overila za oddelenie AOTP a ESF:  
 
 
 
 
 
 

V Liptovskom Mikuláši, 

 

 V Liptovskom Mikuláši, 

 

dňa ..................................  dňa .................................. 

 

 

 

 

 

 

  

   

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

  

     starosta obce Závažná Poruba                                      riaditeľ ÚPSVaR Liptovský Mikuláš                           
    

 
 
 
 


