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(d'alej len ,,príspevob..),ktory Sa poskyuje zo zdrojol, štátnehorozpočtu Slor,,enskej
republiky(d'alejlen,,ŠR..)a EurÓpskeho,o.lál.'.ho fon"du(d'alejlen ..Ese..lr'zml'sle:
.

.

operačného
programu Zamestnanost'a sociálna inkluzía
Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti
opatrenie 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanostia dlhodobej nezamestnanosti
Národného projektu NP $50j ,,Príspevokna podporu Zamestnanostina realizáciu
opatrenína ochranu pred povodřami a na riešenienásledkov mimoriadnejsituácie..
(kÓd ITMS 27II0130016)

2) Príspevok poskytnuty na zák|ade tejto dohody sa skladá z príspevkuzo ŠR a príspevku
ESF.. Yzájomny pomer medzi prostriedkamispolufinancovaniažo ŠRa ESF
Je ís Yo : 85
%.

C|ánok II.
Práva a povinnosti Zamestnávate|,a
Zamestn ávate|,sa zavázuje:
1) Prijat'4 (počet)uchádzačovo Zamestnaniepodťa$ 6 zákona o službáchzamestnanosti
(d'alej len ,,uchádzač o Zamestnanie..) vedenych v evidencii uchádzačov o Zamestnanie
najmenej tri mesiace na vytvorenépracovnémiesta do pracovnéhopomeru dohodnutého
v rozsahu ustanoveného|fŽdenného pracovného času a na druh ptác, ktoré srivisia
s realizáciou opatrení na ochranu pred povodřami formou činnostívykonávanych
zamestnávateťom,ako zhotovitel'om prác, V mene správcu vodného toku na základe
uzatvorenejzmluvy o dielo:
.

Počel
PM

4

opatrenia, ktoré zabezpečujriprietokovri kapacitu koryta vodného toku, ako je
odstrařovanie nánosov zkoryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku
v uvedenej štruktťrre
podl'a predloženéhozámeru

Druhvykonávanlch
prác

Dátum vzniku
Doba
pracovného trvaniaPP
p o me ru
- počet
(vytvorenia mesiacov
P M)
najviac

Preventívne
opatrenia
na vodnom toku :ootok
potok,
Hatka,Červenyi
najskÓr
Víťazovsk!potok , ich
dnom
udržbaa uprava
u či n n o sti
v zmys|epred|oŽeného tejtodohody
zámeru ÚdrŽbytokov
v obciVíťazovce

Dohodnutá
Pracovn! čas
Dohodnutá
Do ho dnut á
celkovácena
v ho d.
ce|kovácena
hrubámesačná
práce
(tfŽdenne/od- mzda,v EUR
práce (mesačne)
(mesačne)V
do)
v EU R na l P M
EU R s po l u

Do
4 0 h.
31. 10. 201 2 Too- 1s3oh.

379,66

512,31

SPOLU

2 049,24

2 049,24

2) Predložit' radu zakaŽdéhouchádzačao Zamestnanieprijatéhona vytvorenépracovné
miesto najneskÓrdo 10 kalendárnychdníod uzatvorcniapracovnéhopomeru:
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bl potvrdenri kÓpiu prihlášky na zdravotnépoistenie, sociálne poistenie, starobné
dÓchodkovésporenie,
c/ potvrdeniepríslušnéhoradu o dobe evidencie uchádzaěao zamestnaniea jeho vyradení
z evidenciev srivislosti s prijatímdo pracovnéhopomeru,
d/ podťapotrebyi ďalšie doklady, ktoréurčírirad.
3) Dodržiavat'štruktriruvytvorenych pracovnych miest v srilade so znením čl. II. bod 1
tejto dohody, pridel'ovat' prijatym zamestnancom prácu podťa pracovnej zmluvy
a stanoveného plánu prác a platit' im Za vykonanri prácu
dohodnutri mzdu lplatl
v stanovenomvyplatnom termíne.
4) Vytvorenépracovnémiesta obsadzovat' uchádzačmio zamestnaniev srilade s čl. II.
bo d 1.
5) Viest' evidenciu obsadzovaniavytvorenych pracovnychmiest, vrátane dokladov, ktoré
trÍtoevidenciu potvrdzujrí.Viest' evidenciu vykon anych prác v srilade s č1ánkomII bod 1
(pracovnydenník).
6) Predkladat' riradu najneskÓr do posledného kalendárneho dřa nasledujriceho
kalendárneho mesiaca,v ktorom bo|a mzd,asplatná v 2 lyhotoveniach žiadost'o rihradu
platby a zároveťt1 origin á| a 2 kÓ,pie dokladov preukazuj cich vynal oženénáklady
na
rihradu mzdy za zamestnancov na vytvorenych pracovnych miestách, fl& ktorych
Sa mu
poskytujepríspevokv zmysle tejto dohody, rihradu preddavku na poistnéna
zdravotné
poistenie,poistnéhona sociálne poistenie a prísp.'k.. na starobnédÓchodkové
sporenie.
Za tieto doklady Sa povaŽuju napr.: mzdovy list ut.uo vyp|atnápáska, vrátanedokladov
o
skutočnom vyplatení mzdovÝch prostriedkov; doklady o ptutbách preddavku poistného
na
zdravotné,sociálne poistenie a na starobnédÓchodkové ,po..,,i.
mesačnévykazy
preddavkov na poistnéna verejné zdravotnépoistenie, mesačn
y vykaz preddavku vrátane
poistného a príspevkov do Sociálnej poist'ovne, vypisy , itt,- zamestn
ávate|,a,resp.
potvrdenie banky o uskutočneníplatby a ristrižok pošiovej poukážky. Zárove
spolu so
žiadost'ouo rihradu platby predkl adat, v dvoch kÓpiách mesačnyvykaz realizovanychprác
(v
prípade Zm|uvy o dielo uzatvorenej so správcom vodného toku
zist'ovací piotokol
o skutočne rea|izovanychprácach).
7) V prípadenákupu pracovnéhonáradia predložit'uradu spolu so Žiadost'ouo rihradu
platby 1 originá| a 2 k6pie dokladov preukazujricich vynaloiené náklady
na pracovné
náradie potrebnéna vykonávanie prác podl'a článku II. bod 1. Za doklady preukazujuce
náklady na pracovnénáradie sa povaŽujrinapr.: faktrira,dodací list, príj-ouy.avyd,avkovy
pokladničny doklad, originály vypisov z bankového čtu, .",p. potvrdenie
banky
o uskutočneníplatby, doklad z elektronickej registračnejpokladnic|. Nákup pracovného
náradia zrealizovat' najneskÓr do dvoch mesiacov od dátumu vytvorenia pracou,'eho
miesta
podl'a článkuII bod 1 tejto dohody.
8) Predložit'spolu s poslednou žiadost'ouo rihraduplatby podl'a č1ánkuII bod 6 Správu
o kvantifikovanom prínose rea|izovanych opatrení na ochranu pred povodriami (v prípade
Zmluvy o dielo uzatvorenejso správcom vodnéhotoku _ Zápis o p,",,ití prác správcom).
9) oznámit' písomne riradu najnesk r do 30 kalendárnych dní každrÍZmenu
dohodnutych podmienok odo dřa kedy skutočnost'nastala, vrátane oznamenia každého
skončenia pracovného pomeru zamestnancov'na ktorych Sa mu poskytuje príspevok
v zmysle tejto dohody. Sričasnepredložit'kÓpiu dokladu o skončenípracouneno poÍneru'
potvrdenríkÓpiu odhlášky Zo zdravotnéhopoistenia, sociálneho poistenia
a starobného
dÓchodkovéhosporenia.
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10) Preobsadit' pracovné miesto v lehote podťa čl. V.
bod 4 novým uchádzačom
o zamestnaniez evidencie uchádzačovo zamestnanieuradu s dodržaním
podmienok podťačl.
II. bod 1, v prípadepredčasnéhoskončeniapracovnéhopomeru
zamestnanca'na ktoréhosa
zamestnávateťoviposkytuje príspevok v zmýsle tejto dohody
alebo v prípade, ak vytvorené
pracovné miesto je dočasne vol'né z'dóvodu napr.
dlhodobej. áočasnej pracovnej
neschopnosti,materskej.dovolenky a pod., ak sa s uradom nedohodne
ínak, Zároveň predložiť
zakaŽdéhonového uchádzaěao
prijatéhona toto pracovnémiesto doklady podťa
'u-.itnu,,ie
čl.II. bod 2.
11) Vprípade, ak zamestnávateÍdočasnepridelí na výkon
práce kužívatel'skému
zamestnávatel'ovi v zmysle ust'
$58 zákottrika práce zamistnanca, na ktorého
zamestnávaniesa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok,je
povinný bez vyzvania
vrátiť úradu všetky finančné prostriedky- póskytnuté
na zamestnávanie tohto
zamestnanca najneskdr do 30 kalendárnych dní odo dňa dočusoého
pridelenia'
12) Na vyžiadanie úradu prelskázat, dodržiavanie podmienok tejto
dohody, umožňovať
výkon fyzickej kontroly a.poskýovat'pri tejto kontrole súčinnosť,
a tó priebežnepo celúdobu
platnosti tejto dohody až do doby 5 roliov oáo dňa poslednej
úhradyop.a.,n...,,ychnákladov.
13) Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva ptáce,
sociálnych vecí a rodiny
-Slovenskej republiky,' Ústredia práce, sociálnych vecí a.oái,,y, úradu
a Íalšímkontrolným
orgánom nahliadnuť do svojich účtovnýchvýkazov' bankových výpisov
a ďalších dokladov
aumoŽniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania
závázkov vyplývajúcich
ztejto dohody a to aj.'do 5 rokov po ukončeníich trvania. V prípade
neumoŽnenia výkonu
kontroly aauditu vzniká zamestnávatel'ovi povinnosť vrátiť po,kyt.'.,te
finančnéprostriedky
v plnej výške.
14) Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny
-'
Slovenskej republiky, Ústredia ptáce, sociálnych vecí a rod1ny,úradu
a altsictr kontrolných
orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na riadne
a včasnévykonanie
ko-ntroly a poskytnúťim pri vykonávaní kontóly potrebnú súčinnost'
a všetky vyžiadané
informácie a listiny týkajúcesa najmá oprávnenosti výnaloženýchnákladov.
l5) označiťpriestory pracoviska zamestnancov'na ktoých sa mu poskytuje
príspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), infórmujúcimi
o spolufinancovaní
z prostriedkovEurópskeho sociálneho fondu. Uvedene označenieponechat'na
pracovisku po
dobu trvania tejto dohody.
l6) Uchovávat, tuto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých
dokladov týkajúcich
sa poskytnutého príspevku najmenej do 3 rokov od ukončenia
operačného p.og,u,ou
Zamestnanosť
asoc^iri!ryinklúzia tj. do 31,|2.202I (v súladesčl.90 ods. 1), uóa a;
au;
nariadenia (ES) ě. 108312006),
|7) Zamestnávate|' ktorému sa poskytujúverejnéprostriedky, zodpovedá
za hospodiírenie
s nimi a je povinný pri ich používanízachováviť hóspodrárnosť,efektívnosť
a účinnosťich
pouŽitiavzmysle $ 19 ods. 3 zákonač,.52312004
Z. z. orozpočtovýchpravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektor.ýchzákonov v zneníneskoršíchpiedpisov.
18) Dodržiavať zálkon č. 82l2OO5 Z.z. onelegálnej práci anelegálnom zamestnávaní
a o Zmenea doplneníneskoršíchpredpisov.
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Clánok III.
Práva a povinnostiriradu
Úrad sa zavázuje:
mesačnepríspevokna jedno vytvorenépracovnémiesto
1) Poskyov at,zamestnávateťovi
ceny
najviac po dobu 6 kalendárnych mesiacov vo vfške 95oÁ z dohodnutej celkovej
p.á.. zamestnanca prijatéhodo pracovnéhopomeru podl'a čl. II. bod I, najviac vo
nyst.. celkovej ceny práce vypočítanejzo sumy dvojnásobku životného minima
pbskytovaného jednej plnotetej fyzickej osobe, platnej k prvému dřu kalendárneho
mesiaca, zaktory sa príspevokposkytuje:

Počet
PM

Druhvykonávanlchprác

Obdobieplatenia
zamestnanca
prijatého
do PP
v zmysle dohody
najviac

4

opatreniana vodnom
Preventívne
toku :potok Hatka,Červen!potok,
Víťazovsk!potok , ich udrŽba
a pravav zmys|epred|oŽeného
zámeru udrŽbytokov v obci
Víťazovce

6 mesiacov

M a x i m á | na
dohodnutáv!ška
príspevku
(mesačne)
v EU R na l P M
= 95o/oz CCP

M a x i m á | na
dohodnutáv!ška
príspevku
(mesačne)V
EU R s po l u

CeIková
m a x i m á | na
dohodnutávfška
príspevkuna
do ho dnut é
obdobie

486,69

1 946,76

11 680,56

1 946,73

11 680,56

SPOLU

2) Poskynrit' zamestnávateťovijedno razovo na jedno vytvorené pracovné miesto
príspevokna ťrhradučastinákladov na pracovnénáradiepotrebnéna vykonávanie prác podťa
č1.II bod 1 vo vfške 95,Á preukázan;fch nákladov na pracovné náradie v srilade
s predloženym Zámerom rea|izácie opatrení na ochranu pred povodřami a riešenia
následkov mimoriadnej situácie, najviac vo vfške 40 eur na jedno vytvorenépracovné
miesto,t.j. celkovo najviac 160,-Eur.
mesačne'
3) Poskytovat, zamestnávateťovipríspevokpodťa čl. III. bod 1 na jeho ťrčet
podl'a
dokladov
kompletnych
najneskÓr do 30 kalendárnych dní odo dřa pred|oženia
článkuII. bod 6 tejto dohody. V prípade,ak rirad ztstív predloŽenychdokladoch nedostatky,
alebo má opodstatnenépochybnosti o pravosti alebo správnosti predloŽenych dokladov'
lehota nu .,yplutenie finančnéhopríspevku podfa predchádzajucej vety neplynie, a to aŽ ďo
skončeniakontroly pravosti a správnosti predloženychdokladov, alebo do odstránenia
zistenychnedostatkov,resp. do predloženiadokladov tak, ako je to uvedenév čl.II. bod 6
dohoáy, ale len v lehote stanovenej v čl.II. bod 6 dohody. V prípade,ak zamestnávate|,
nepreukáže za sledovany mesiac skutočne}Tnaloženénáklady v lehote stanovenejv čl.
II. bod 6 dohody, rirad príspevok podl'a čl. III. bod 1 tejto dohody za toto obdobie
neposkytne.
príspevokpodfa č1.III.bod 2 na jeho čet,najneskÓr do
4) Poskynut, zamestnávate|ovi
30 kalendárnych dní odo dřa predloženiakompletnych dokladov podťačlánkuII. bod 7
tejto dohody. V prípade' ak rirad zistí v predloženych dokladoch nedostatky, alebo má
opodstatnenépochybnosti o pravosti alebo správnosti predloŽenych dokladov, lehota na
vyp1ateniefinánčnéhopríspevkupodťapredchádzajucejvety neplynie, a to aŽ do skončenia
kontroly pravosti a správnosti predloženfch dokladov, alebo do odstránenia zistenych
nedostatkov.V prípade,ak zamestnávatel'nepreukážeskutočnevynaloženénáklady alebo
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nezrealizuje nákup pracovnéhonáradia v lehote podl'a článku II bod 7,
podl'a čl.III bod 2 tejto dohody neposkytne.

rad príspevok

5) Vrátit' zamestnávatel'ovijeden originál dokladov predložen1rch
podl'a článkuII. bod 6
a 7 dohody do 60 kalendárnychdní odo dĎa ich predloženia.Za d,sťtpiedloženia
dokladov sa
v tomto prípadepovažujedeř, kedy sa predloženážiadost'oplatbu stala kompletnouresp.deĚ
odstráneniazistenychnedostatkovv predloženychdokladoch.
6) Doručit' zamestnávatel'ovi materiály zabezpečrrjricepublicitu spolufinancovanie
poskytnutychpríspevkov zprostriedkov EurÓpskeho sociálnehofondu.
7) Úrad je povinny pri používaníverejnych prostriedkov zachovávat,hospodárnost,,
efektívnost'a ričinnost'ich použitia v zmysle $ 19 ods. 6 zákona č. 523l2OO4Z, z.
o rozpočtovychpravidlách verejnej správy a o Zmenea doplneníniektorych zákonov v zneni
neskorších
predpisov.

Clánok IV.
oprávnené náklady
1) Za oprávnenénáklady Sa povaŽuju len tie náklady' ktoré vznikli zamestnávatel'ovi
v srivislosti s touto dohodou najskÓr v deĚ ričinnostitejto dohody' boli skutočnevynaloŽené
zamestnávatel'om
a sri riadne odÓvodnenéa preukázané.
2) oprávnen;imi nákladmi na ríčelytejto dohody je sťrčet
mzdy a ťrhradypreddavku na
poistnéna zdravotné'poistnéhona sociálne poisteniea starobnédÓchodkovésporenieplatené
zamestnávatel'omZa ucháďzačao Zamestnanieprijatéhodo pracovnéhopomeru v zmysle
podmienoktejtodohody.
3) oprávnenfmi nákladmi na ťrčelytejto dohody sri náklady na pracovné náradie
potrebnéna vykonávanie prác v zmysle podmienok tejto dohody.

Článok V.
osobitnépodmienky
l) Zamestnávate|,berie na vedomie, že príspevokje prostriedkom vyplatenym zo Šn
a ESF. Na ričel použitia tychto prostriedkov, kontrolu ich pouŽitia a ich vymáhanie Sa
vzt,ahujerežim upraveny v osobitnych predpisoch ($ 68 zákona o službáchzamestnanosti,
zákon č. 50212001Z.z. o finančnejkontrole a vn tornom audite a o Zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneni neskoršíchpredpisov, Zákon č. 523l2OO4Z.z. o rozpočtoqfch
pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov). Zamestnávate|,s časneberie na vedomie' Že podpisom tejto dohody sa stáva
s čast'ousystémufinančného
riadenia štrukturálnychfondov.
2) Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateťovi nárok na uhradenie nákladu
v prípade,Že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáŽeokrem oprávnenostinákladu aj
jeho nevyhnutnost',hospodárnost'a efektívnost'.
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na čely tejto dohody je deĎ
3) Dřom vytvorenia pracovnéhomiesta u Zamestnávateťa
vzniku prvéhopracovnéhopomeru' tj. deř, ktory bol dohodnutyV pracovnej zmluve ako deĚ
nástupu do práce s uchádzačomo Zamestnaniena uvedenom pracovnom mieste, na základe
písomneuzatvorenejpracovnej zmluvy.
4) V prípadepreobsadeniavytvorenéhopracovnéhomiesta m6Že toto pracovnémiesto
zostat,neobsadenénajviac po dobu 30 kalendárnychdní od jeho uvoťnenia,ak sa s ťrradom
nedohodneinak.
5) Zamestnávateť poskytne sričinnost' pri vykonávaní monitoringu a kontroly
vykonávanych prác a pri zabezpečení odborného dohl'adu a rizemnej koordinácii
vykonávanych prác podťa usmernenia splnomocnenca vlády SR pre rizemnri Samosprávv,
integrovanymanažmentpovodnía krajiny.
6) ZamestnávateÍ srihlasí So zverejnením uvedenych ridajov vo verejne dostupnych
informačnychzdrojoch :
a) meno/obchodnémenolnázov

b) IČo

c)
d)
e)
D

adresa/sídlo
kÓd SK NACE Rev2
vyška nenávratnéhopríspevku
dátum podpísaniadohody

Článok VI.
Skončeniedohody
1) Trito dohodu je možnéukončit'na základe vzájomnej písomnej dohody častníkov
tejto dohody.
2) Účastnícidohody Sa dojednávaju,že oprávnene poskytnutéa čerpanéplnenia podfa
tejto dohody poskynuté zamestnávateťovido dria ríčinnostiukončeniatejto dohody zostávaju
nedotknuté.
3) KaŽdy ričastníktejto dohody je oprávneny písomnedohodu vypovedat'. Vypovedná
dobaje jednomesačnáa začína
plynrit' od prvéhodřa kalendárnehomesiaca nasledujricehopo
doručenívypovede. Vypovedaním dohody je zamestnávateťpovinny vrátit, ťrraduposkytnuté
prostriedkydo 30 dní od uplynutia vypovednejdoby na ričetirradu.
finančné
4) KaŽdy z ričastníkovdohody je oprávneny odstripit' od tejto dohody v prípadejej
závažnéhoporušenia.Pre platnost' odstripenia sa vyžadujepísomnéoznámenie o odstripení
doručenédruhému ričastníkovitejto dohody. odstirpenie je ričinnédřom
doručenia
oznámenia o odstripení druhému ričastníkovi tejto dohody. odstripením od dohody je
zamestnávate|povinny vrátit, riradu poskytnutéfinančnéprostriedky do 30 dní od ťrčinnosti
odstripen
ia na ričetriradu.
5) Za závažné porušenie podmienok tejto dohody Sa povaŽuje najmá porušenie
povinností
ustanovenych
v čl.II.v bodochI,2,3,4,9 a 10 v čl.III.v bodoch3 a4.
6) odstripenieod dohody sa netyka nároku na náhradu škodyvzniknutejjej porušením.

_
Dohodaě. 07l50jl20,,:

Clánok vII.
Všeobecné
a záverečné
ustanovenia
1) Zmeny v tejto dohode moŽno vykonat' len písomnym dodatkom k tejto dohode
podpísanymoboma ričastníkmidohody, na základe písomnéhonávrhu jednej zo strán tejto
dohody.
2) V kaŽdompísomnomstyku uvádzat,číslotejto dohody.
3) Právne vzt'ahyvyslovne neupravenétouto dohodou sa riadia ustanoveniamivšeobecne
záváznych právnych predpisov platnych v Slovenskej republike, ktoré majri vzt'ah
k závázkom ťrčastníkov
dohody.
4) Táto dohoda nadobťrdaplatnost' dĚom jej podpísaniaoboma ričastníkmidohody a
ťrčinnost'dĎom
nasledujricimpo dni jej zverejneniapodl'a $ 47a zákona č. 546120|0Z.z.,
ktorym sa dopířa zákon č. 4011964Zb. občianškyzákonníkv zneníneskorších
predpisov.
5) Účinnost' dohody skončísplnením závázkov ričastníkovdohody, alebo spÓsobom
uvedenymv čl. VI. bode 1 a3, pokial' nedÓjde k odstripeniuod dohody podťačlánkuVI.
bod 4.
6) Táto dohodaje vyhotovenáv troch rovnopisoch,zktorych rirad obdrŽídva rovnopisy
a zamestnávateťobdrŽíjeden rovnopis.
7) Účastnícidohody vyhlasuju, že sri oprávnenítrito dohodu podpísat',Že si ju riadne
a dÓsledneprečíta|i
a sirhlasias jej obsahom,neuzavreliju v tiesni ani za zv|ášt,nevyhodnych
podmienoka naznak sÚrhlasus jej obsahomju vlastnoručne
podpisujri.

V Humennom
dĎa...:..?..\1{].
.|y.1?.......
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Merčák Jozeť
starostaobce

Prí1oha:
Zm|uva o dielo uzatvorenáso správcom vodnéhotoku

' r/ , / .'t

/
' h'

Ing. \4ária Kulanová
riaditeťkaťrradu

D OH OD A
č. 07/s 50j / 2012
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostina realizáciu opatrenína ochranu
pred povodřami a na riešenienásledkov mimoriadnej situácie podl'a $ 50j zákona
č.512004Z.z. o stužbáchzamestnanostia o zmene a doplneníniektoqfch zákonov v znení
neskoršíchpredpisov
(ďalej len ,,dohoda..)
uzatvorenápodťaustanovenia$ 50j zákona č. 512004Z, z. o službáchzamestnanostia
o zmene a doplneníniektorychzákonov v zneníneskoršíchpredpisov
(ďalej \en,,zákon o službáchzamestnanosti..)
dohodv:
medzi ričastníkmi
Uradom práce, sociálnych vecía rodiny Humenné
Kukorelliho 1,066 70 Humenné
Sídlo:
Ing. Máriou Kulanovou
Zastupenym ri aditeI'kou :
37937791
ICO:
2021766890
DIČ:
Štát''upokladnica
Bankovéspojenie:
7000130069/8180
C. ťtčtu:
(ďalej len,,rirad..)

Zamestnávatel'om
Právnickou osobou:
Sídlo:
V zastripeníštatutárnymzástupcom:
ICO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kÓd/text)
Bankovéspojenie:
C. ričtu:

obec Yít,azovce
Yít,azovce 90, 067 24 Yít,azovce
JozeÍMerčák
00323756
2021173902
84.11.0
Prima banka Slovenskoa.s.'pobočkaHumenné

8902sss001/s600

(d'a|ejlen,,zamestnávatel'.o)

Clánok I.
Predmet dohodv
1) Predmetom dohody je riprava práv a povinností ričastníkovdohody pri poskytnutí
príspevkuna podporu zamestnanostina realizáciu opatrenína ochranu pred povodřami
a na riešenienásledkov mimoriadnej situácie podl'a $ 50j zákona o sluŽbáchzamestnanosti

