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DODATOKč. l
k dohode č. 21/44/53F/3 zo dňa 15.06.2021

o poskytnutí umiestňovacieho príspevku integračnému podniku podľa § 53f zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
uzatvorený medzi účastníkmi dohody a dodatku k dohode v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov:
(ďalej len „dodatok"),
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
sídlo: Odborárov 53,052 21 Spišská Nová Ves
v mene ktorého koná: PhDr. Tatiana Melikantová
IČO: 30 794 536
DIČ:2021777780
Bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0053 4549
(ďalej len „úrad")
a

Integračným podnikom
právnickou osobou/fyzickou osobou
názov/meno: MEPOS SNV s.r.o.
sídlo/prevádzka: Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
zastúpeným štatutárnym zástupcom: Tomáš Hamráček
IČO: 52473732
DIČ: 2121034245
SK NACE Rev2 (kód/text): 81.30.0 / Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.
IBAN: SK39 0900 0000 005159446373
zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa: 1.9.2019 pod číslom: 032/2019_RSP
(ďalej len „integračný podnik")
(spolu len „účastníci dodatku")

Čl. I
Predmet dodatku
Na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na
podporu integračných podnikov v rámci NP „Podpora integračných podnikov" zo dňa 3.1.2022,
v rámci ktorého sa zvýšila výška umiestňovacieho príspevku na rok 2022 sa týmto dodatkom
mení dohoda č. 21/44/53F/3 zo dňa 15.06.2021 o poskytnutí umiestňovacieho príspevku

integračnému podniku podľa § 53f zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súlade s čl. VII ods.
1) dohody, a to nasledovne:

Čl. III. bod 1. sa mení
Úrad sa zaväzuje:

1.

Poskytnúť finančný príspevok integračnému podniku počas trvania pracovného
pomeru zamestnanca/ov podľa § 53f ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, najdlhšie
počas 12 kalendárnych mesiacov, po splnení podmienok tejto dohody, od 19.05.2021 do
30.04.2022 . 1 Poskytnúť príspevok najviac vo výške 2726,60 EUR počas obdobia
poskytovania príspevku nasledovne:
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Maxiriiálny ·
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Meno a
priezvisko

Mesačná výška príspevku

Mesačne najviac
(v€)

Doba
poskytovania;
príspevku

celkový
rmančny
príspevok

(v kalendárnych.
mesiacoch)
stl.l

stl.2

stl.3

stl.4

V prvom až treťom mesiaci
5 % z priemernej mzdy,
v štvrtom až šiestom mesiaci
15 % z priemernej mzdy,
v siedmom až deviatom
mesiaci 25 % z priemernej
mzdy,
v desiatom až dvanástom
mesiaci 35 % z priemernej
mzdy

1 - 3 mesiac 54,80 €
4 - 6 mesiac 164,40 €
7 - 8 mesiac 274 €
9 mesiac 292,50 €
1 O - 12 mesiac 409,50 €

12

(v€)
(súfet stl..J))
'

stU

2726,60

~polu maximálna výška prispevku ..
..
(v€)
.
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Úrad vyznačí obdobie podľa zákonného nároku
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Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 21/44/53F/3 zo dňa
15.06.2021

2) Ďalšie ustanovenia dohody týmto dodatkom nezmenené ostávajú nedotknuté a platia
v plnom rozsahu.
3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden
rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5) Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, riadne si ho
prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú.
V Spišskej Novej Vsi dňa:
Za integračný podnik:

Za úrad:
Úrad práce, :,-:,6:\fnych vecí a rodiny
SpiSs<~ú >\n::í, Ves
Odborárov 53,052 21 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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Tomáš Hamráček
štatutárny zástupca zamestnávateľa
(meno, priezvisko, podpis a odtlačokpečiatky)

····················l/········l
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PhDr. Tatiana Melikantová

riaditeľka úradu
(meno, priezvisko, podpis a odtlačokpečiatky)
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