
OPERACNY PROGRAM
ĽUDSKt ZDROJE

Kód ITMS201H:31203\.J413
VT!OAOTPaESF/ZAM/20 18/22995

Dodatok č.1
k dohode č. 18/40/060/196 zo dňa 16.03.2018

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"),

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topl'ou
sídlo:
zastúpeným riaditeľom:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topl'ou
PhDr. Jozefom Baranom
30794536
2021777780
Štátna pokladnica
SK97 8180 0000 0070 0053 4119
SK75 8180 0000 0070 00534127

(ďalej len "úrad")
a

zamestnávatel'om

zamestnávatel'om
názov/obchodné meno: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
sídlo zamestnávateľa: M.R. Štefánika 875/200 093 01 Vranov n.T.
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: M.R. Štefánika 875/200 093 01
Vranov n.T.
v mene ktorého koná (meno a priezvisko): Ing. Alfonz Kobielsky, riaditel'
IČO: 35519088
číslo účtu v tvare !BAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407
zapísaný v registri: Mestským zastupiteľstvom, vedenom v: Vranov n.T. pod číslom:

(ďalej len .zarnestnávateľ")
(spolu len "účastníci dohody").

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálnehofondu v rámci Operačného programu
L'udské zdroje



Článok l.
Účel a predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení Článok IV. Oprávnené výdavky, v ktorom sa mení text
uvedený v bode 2 písm. f) a to takto:

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

Článok ll.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

II Tento dodatok sa uzatvára v súlade s článkom VII., bodom l dohody.
21 Ostatné ustanovenia dohody sa nemenia.
31 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží rovnopis a

zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis.
41 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
51 Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že obsah dodatku je

prejavom ich vôle, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Po
prečítaní ho na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpisujú.

Vo Vranove n. T. dňa:

Za zamestnávateľa: Za úrad:

/
- .

PhDr. Jozef Bar .
riaditel' úradu PS '

Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ
zamestnávateľ

05 1l Z018
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