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Č,.t8/t9l50J17
poskytnutí
príspevku
o
na podpoľu ľozvoja mĺestnej a ľegĺonálnej zamestnanosti podl'a
$ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskoľšíchpredpisov
(ďalej len,,dohodď')

uzatvorenápodľa ustanovenia $ 50j zákonač. 5lŻ004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a
o Zmene a doplnení niektoľých zákoĺov v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len,,zákon o sluŽbách zamestnanosti")
medzi účastníkmidohody:

Ústľedie práce, socĺálnych vecí a ľodiny
Uľad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Cadca
Sídlo: Matičnénámestie č..'L6l7, čadca

PaedDľ. JozeÍ Cech - ľiaditel'riľadu
lČo :30794536 DIČ: 2021777780
Zastiryený

:

Bankové spojenie: Štátoa pokladnĺca IBAN: sK35 8180 0000 0070 0053 1452
(ďatej len,rúrado')
a

Zamestnńvatel'om
Právnickou osobou: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stľed 178,023 54 Tuľzovka
V zastúpení štatutáľnym zá.stupcom: JUDľ. Ľubomír Golis
ICO:
DIC 2020553315
SK NACE Rev2 (kóďtext) prevaž. činnosť:84 1 1 0A/šeobecná verejná spľáva
SK NACE Rev2 (kóďtext) pođpor.činnosť: 84 1 1 O/Všeobecná verejná správa
Ęankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
C' účtu:SK50 5600 0000 00020461 7002

00314331

(ďatej len,,zamestnávatel"')

Clánok I.
Predmet dohody
1. Pľedmetom dohody je úprava pľáv a povinností účastníkovdohody pľi poskýnutí
pľíspevkuna podporu rozvoja nricstnej a regionálnej zamestnanosti podľa $ 50j zákona
ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho
o službách zamestnanosti (ďalej len
',príspevok"),
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rozpočtu Slovenskej ľepubliky (ďalej len ,,ŠR"; a Etrľópskeho sociálneho fondu (ďalej len
,,ESF")v zmysle:

-

operačnéhoprogľamu Ľudské zdroje

Národného pľojektu ,,Podpoľa zamestnanosti IJoZ prostľedníctvom vybraných

2

a
J

aktívnych opatrení na trhu práce-3"

Zźtkona č,. 5l2O04 Z. z. o službách zamestnanosti a o Zĺnene a doplnení niektoĘých
zákonov v zÍLenineskorších pľedpisov (ďalej len,,zákon o sluŽbách zamestĺranosti").

Pređmetomdohody je poskytovanie finančnéhopríspevku úľadomzamestnźpateľovina
zákona o sluŽbách
podporu vytvátania pľacovných miest podľa
právnymi pľedpismi
ztxäznými
zamestnanosti v súlade s platnými a účinnýmivšeobecne
Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.
Príspevok poskýnutý ĺa zźklade tejto dohody sa skladá z príspevku zo ŠRa pľíspevku
je 15 % : 85
ESF^. Vzájómný poľneľ medzi pľostriedkami spolufinancovania zo ŠRa ESF

$ 50j

%.

článoľII.

Práv a a povinnosti zamestnávatel'a
Zamestnź*atel' sa zav äzujez

1. Prijať 1znevýhodneného ucháđzaěa ozamestnanie podľa $ 8 ods. 1písm. b) alebo d)
zttkona o sluŽbách zamestnanosti (ďalej \en ,,zĺeýhodnený ucháđzaćo zamestnanie")
vedeného v ęvidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tľi mesiace alebo
zneýhodneného uchádzač,a o zamestnanie podľa $ 8 ods. 1 písm. c), do pľacovného
pomeru na uľčitúdobu, ak pľacovný pomeľ je dohodnuĘý najmenej v rozsahu polovice
ustanoveného týŽdenného pľacovného času v nižšieuvedenej tabul'ke podľa
charakteristiky pracovného miesta:

Predpokladaná

Pracovný

Por. č.

PM

Profesia

Kód

Dátum

(musí byť totoŽná

rsco

prac.
pomeru

s profesiou uvedenou

v budúcej pracovnej

- 08.

vzniku

zmluve)

stl. I

stl.2

stl.3

stl.4

celková cena
práce na
každom
jednotlivom PM

pomer bude
dohodnutý
na dobu

Doba
poskytovania
prĺspevku

Predpokladaná

(uviesť
počet
kalendárnyc
h mesiacov)

(uviesť poěet

pľáce

stl.5

stl.6

stl.7

stl.8

9

9

937,90

I 441,10

určitú

kalendámych
mesiacoch)

mesačná
celková cena

(vO

(v €)

stl' ó*stl.7

Iný pomocný
1

administratívny
pracovník inde

4419999

01.03.2018

neuvedený

uchádzača o zamestnanie prijatého na vývorené pľacovnémiesto
najneskôr do 10 kalendarnych dní od uzatvorenia pracovného pomeru:

2. Pľedložiťúradu za

a)

kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle Zákomikapráce a platového dekľétu,
resp. iného dokladu ak dohodnutá mzda alebo plat nie je súčasťoupľacovnej
zmluvy,

2
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b)
c)

zamestÍávateľom potvrdenti kópiu prihlášky
poistenie, staľobnédôchodkové sporenie,

na

zdravotné poistenie, sociálne

podľa potreby i ďalšie doklady, ktoré uľčíúrad.

3. Do&žiavaťštruktúruvytvoreného pľacovného miesta v

súlade so znením čl. il. bod 1)
tejto dohody' prideľovat'prijatému zamestnancovi prácu podľa pľacovnej zmluvy aplatiť
mlJza vykonanú prácu dohodnutú mzđulplat/ vo výplatnom termíne.

4.

Vytvorené pracovné miesto obsadzovať uchádzačmi o zamestnanie v súlade s čl. II. bod
1.

5' Viesť evidenciu

obsadzovania, poprípade aj preobsadzovania vývorených pracovných
miest, vľátane dokladov, ktoré túto evidenciu potvrdzujú.

6.

Predkladať úradu v súlade s $ 10, ods. 1 zákona č,. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení
neskoľšíchpredpisov najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho
kalendáľneho mesĺaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach žĺadosť
o úhľaduplatby azároveí 1 originál a 1 kópiu dokladov preukazujúcich vynaložené
náklady na rĺhľadu mzdy a úhľadupreddavku na poistné na zdľavotné poistenie,
poistného na sociálne poistenĺe a pľĺspevkuna starobné dôchodkové spoľenie za
zamestnancov, na zamestnźxanie ktoľých sa poskytuje príspevok.

Zatieto doklady sa povaŽujú najmä: mzđovýlist alebo výplatná páska, vrźltane dokladov o
skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách pľeddavku poistného na
zdtavotné, sociálne poistenie a na staľobnédôchodkové sporenie _ mesačnévýkazy
preddavkov na poistné na veľejnézdravotĺépoistenie, mesačný výkaz preddavku wátane
poistného apľíspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy zilčtu zamestnávateľa' ľesp.
potvľdenie banky o uskutočneníplatby.

7. oznámit' písomne úľadunajneskôr do 30 kalendárnych dní každúzmenu
dohodnutych podmienok odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia

každéhoskončenia pľacovného pomeľu zamestnancov' na ktoľých sa mu poskytuje
príspevok v zmysle tejto dohody. Súčasnepredložiť kópiu dokladu o skončení
pracovného pomeru' zamestnávateľom potvrdenú kópiu odhlášky zo zdravotného
poistenia, sociálneho poistenia a staľobnéhodôchodkového sporenia.

8. V prípade pľedčasnéhoskončenia pľacovného pomeľu zamęstnanca) na ktorého sa

zamestnávateľovi poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody zamestnávatel' môže (nie je
povinný) preobsadĺť uvol'nené pracovné miesto v lehote podľa čl. V. bod 4 novým
zneqýhodneným uchádzač,om o Zamestnanie z evidęncie uchádzačov o zamestnanie úradu
s dodľŽaním podmienok podľa čl. il. bod 1, ak sa s úradom nedohodne inak. Zároveťl
pľedloŽiť zakaždéhonového znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na toto
pľacovné miesto doklady podľa čl. II. bođ2.

9. V pľípade, ak vývorené pľacovné miesto' na ktoré sa poskytuje

zamestnávateľovi
pľíspevok, je dočasne voľnépo dobu viac ako 30 kalendarnych dní nepľetrŽite (napt. z
dôvodu mateľskej alebo rodičovskej dovolenky), zamestĺávateľ môže na toto pracovné
miesto prijat' nového znevýhodneného UoZ z evidencie UoZ úradu pri đodržaní
podmienok stanovených dohodou.

10.

V prípade, ak zamestnávateľ dočasne prĺdelína výkon pľáce k užívatel'skému
zamestnávatel'ovi v zmysle ustanovenia $ 58 Zźlkonníkaprźrcezamestnanca' na ktorého
zamestnźxanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok' je povinný bez
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vyzva,nia vrátiť úľaduvšetky finančnépľostriedky poskytnuté na zamestnávanie
tohto zamestnanca najneskôľ do 30 kalendáľnych dní odo dňa dočasnéhopľidelenia.
1 1.

Na vyžiadanie úľaduprłollkázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovaťvýkon
fyzickej kontroly aposkytovať pri tejto kontrole súčinnost', ato priebeŽne po celú dobu
platnosti tejto dohody až do doby 5 ľokov odo dňa poslednej úhĺadyoprávnených
výdavkov.

I2.IJmožniť povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnut' do svojich
účtovnýchvýkazov, bankoqých výpisov a ďalších dokladov a umoŽniť vykonanie
kontľoly a auditu priebežne počas tľvania záväzkov vyplyvajúcich z tejto dohody, a to aj
do piatich rokov po ukončeníich trvania. V pľípade neumožnenia výkonu kontroly
a auditu povinnosť vrátit'poskýnuté finančnéprostriedky v plnej výške.

l3.Vývoriť povereným kontrolným oľgánom aoľgánom auditu vykonávajúcim kontrolu,
primerané podmienky na ľiadne a včasnévykonanie kontroly a poskytnúť im pľi jej

výkone potľebnú súčinnosťa všetky vyžiadaĺéinfoľmácie a listiny, týkajúce sa najmä
opľávnenosti vynaložených nakladov.

14. označ'iťpriestory pracoviska zamestnancov, na ktorych sa mu poskytuje pľíspevok
v zmysle tejto dohody (plagátmi, samolepkami), infoľmujúcimi o spolufinancovaní
z pľostriedkov Euľópskeho sociálneho fondu' Uvedené označenie ponechať na
pľacovisku po dobu trvania tejto dohody. Informovat' sa u pľijatéhozamestnanca a
následne si to overiť na pľíslušnomúrade, či má zamestnanec podpísanúKaľtu
účastníka(najneskôľ v deň nástupu do pracovného pomeru zamestnanca).
15.

Uchovávat' túto dohodu wátanejej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa
poskytnutého príspevku najmenej do tľoch rokov od ukončenia opeľačnéhopľogramu
Ľudské z&oje. V pľípade financovania poskytnutého príspevku zo štátneho ľozpočtuje
potľebnéuchovávať uvedené dokumenty najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.

16.ZamesÍnávateľ, ktorému sa poskytujú veľejnépľostriedky, zodpovedá za hospodáľenie s
nimi a je povinný pri ich používanizachovávať hospodárnosť, efektívnosť a úěinnosť ich
pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č). 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
spľávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov.

17.Ak zamestnávateľ vykonáva viacero činností(napr. na zák|ade Živnostenského listu),
ktoń zahŕřlajű aj zakźnanéčinnosti, möže použiťpľíspevok na tú oblasť svojej činnosti,

ktoľá nepatľi medzi zakázané činnosti, zároveň sa zaväzuje, že ho nepouŽije na iný účel,
ľesp. na inú činnosťako je uvedená v tejto dohode.

Clánok III.

Pľáva a poYinnosti úradu
Úľad sazaväzuje:

l.

Poskytovať zamestnávateľovi mesačne príspevok na jedno vývorené pľacovné miesto
najviac po dohodnutú dobu (podl'a tabuľky č. 2) vo vyške 80 o/o z celkovej ceny
pľáce zamestnanca prijatého do pľacovnéhopomeru podľa čl' II. bod l, najviac vo
výške 60 '/. z celkovej ceny pľáce vypočítanejz priemeľnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý aź tretí štvľt'rokkalendáľneho roka,
4
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ktoľý predchádza kalendáľnemu roku, v ktorom sa pľíspevok poskytuje v celkovej
úhrnnej sume na všetky podporované PM, najviac 6 752188 €,.
Tabuľka č. 2:

Por. č.

PM

stl. I
I

kód

rsco

Doba
poskytovania
príspevku

- 08'

(v kalendárnych
mesiacoch)

stl. 2

stl. 3

4419999

9

Predpokladaná
mesačná
celková cena

80

o/o

predpokladanej

ccP

práce
zamestnanca

zamestnanca

(v €)

(v €)

stl.4

stl.5

937,90

750,32

Max.
mesačná

Max. celkový prĺspevok

výška
príspevku
(v €)

na jednotlivé

PM

(v )€
stl. 3+stl. 5, resp. stl. 6

stl.6

stl.7

750,32

6 752,88 C

Spolu max. príspevok na celkovú
cenu práce
(v €)

6 752,88

ę,

Výška príspevku sa po celú dobu tľvaniazáväzku nebude meniť (nevalorizuje sa).

2. Poskytovať Zamestnávateľovi pľíspevokpodľa čl. il. bod 1 na jeho účetmesačne,
najneskôľ do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženĺa kompletných dokladov podľa
článku ll.bod 6 tejto dohody. Vprípade, ak úľadzistí vpredloŽených dokladoch
nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti

pľedloŽených dokladov, lehota na vyplatenie finančného príspevku podľa pľedchádzajúcej
Vety neplynie, a to až do skončenia kontľoly pravosti a správnosti predloŽených doklađov,
alebo do odstľánenia zistených nezrovnalostí. V prípade, ak zamestnávatel' nepľeukáže
za sledovaný mesiac skutočne vynaloženénáklady v lehote stanovenej v čt. il. bod 6
dohody, úľadpríspevok podl'a čl. III. bod 1 tejto dohody za toto obdobie neposkytne'

3'

Vrátiť zamestnávateľovi originál dokladov predloŽených podľa článku II. bod 6 dohody
do 60 kalendárnych dní odo dňa ich pľedloženia.Za deň pľedloženia dokladov sa v tomto
pľípade povaŽuje deň, kedy sa predloŽená žiadosťo platbu stala kompletnou, resp. deň
odstránenia zistených nezrovnalostí v pľedlo žených dokladoch.

4. Doručiťzamestnávateľovi materiály zabezpeěujtrce publicitu

spolufinancovania

poskytnutých pľíspevkov Z pľostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

5. Úrad je povinný pľi používaníverejných prostriedkov zachovávať hospodáľnosť,
efektívnosť a účinnosťich pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 6 zákona č. 52312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
v znení neskoľšíchpredpisov.

o

Zmenę

a doplnení niektoĺ;ých zákonov

čtánok IV.
Opľávnené náklady
1. Za oprávnené výdavky sa povaŽujú len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi
v súvislosti s touto dohodou najskôľ v deň účinnostitejto dohody, boli skutočne
vynaloženéZamestnávateľom a sú riadne odôvodnené apreukázané.

2. oprávneným nákladom na účelytejto dohody sú náklady na čast' celkovej ceny práce
zamestnancov prijatých do pracovného pomeľu na podporované pľacovné miesta
z evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle podmienok tejto dohody. V pľípade
5
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financovania pľíspevku zo Zđrojovoperačnéhopľogľamu Ľudské zdroje oprávnenými
nákladmi sú len tié nfülady, ktoľézamestnźLvateľ vynaloŽil na vytvorenie pľacovných miest
pre zamestnancov z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí pred vstupom do projektu podpísali
Kaľtu účastníka.
3. opľávnené náklady musia bý'doložené účtovnýmidokladmi, ktoľémusia byt rozpísané
podľa jednotlivých položiek. Musia bý' identifikovateľné.

4'

Dohodnutá vyška príspevku sa po celú dobu trvanía záväzku nebude meniť (nevaloľizuje
sa).

článolĺV.

Osobitné podmienky

1.

Zamestnávateľ, ktoľémusa poskýujú veľejné prostľiedky, zodpovedá za hospodáľenie
s nimi a je povinný pľi ich pouŽivaní zachovávať hospodáľnosť, efektívnosť a účinnosťich
pouŽitia v zmysle $ 19 ods. 3 zákonač,. 5Ż312004 Z. z. o rozpočtových pľaviđláchveľejnej
spľávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších pľedpisov.

2.

ŠRa ESF.
Zamestĺávateľ beľie na vedomie, Že príspevok je prostriedkom vyplateným
'o
Na účelpouŽitia týchto pľostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje
režim upravený v osobitných predpisoch, najmä $ 68 zákona o službách zamestnanosti,
zźl<oĺč,.35712015 Z' z' o finančnej kontľole a vnútoľnomaudite a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov, zźtkon č,' 523/2004 Z. z' o rozpočtových
pľavidlách veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších
predpisov, zákon č,. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. ZamestĺávaÍeľ
súčasnebeľie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťousystému
finančnéhoriadenia štrukturálnych fondov'

3.

IJzatvorenim tejto dohody nevzniká pľávnickej osobe náľok na uhľadenie nákladu
v pľípade, že v támci plnenia podmienok dohody nepľeukáže okľem oprávnenosti nákladu
aj jeho nevyhnutnosť, hospodámosť a efektívnosť.

4.

Dňom vzniku pľacovného miesta uzamestnávateľaĺa účelytejto dohody je deň vzniku
pľacovného pomeľu' t. j. deň, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do
práce s uchádzačom o Zamestnanie na uvedenom pľacovnom mieste, na záklađepísomne
uzatvoľenej pracovnej zmluvy.

5. V

prípade preobsadenia vytvoreného pracovného miestamőže toto pľacovné miesto zostať
neobsadené najviac po dobu 30 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa s úľadom
nedohođneinak.

6. ZávaŽĺé poľušenie podmienok tejto dohody je povaŽovaĺéza porušenie ťrnančnej
disciplíny podl'a zákona č,. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej správy
a o zmene a doplnení niektoľých zźkonov v znení neskoľšíchpredpisov.
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článok VI.

Skončenie dohody
1. Túto dohodu je moŽné skončiťna

zák|aďe vzájomnej písomnej dohody účastníkovtejto

dohody.

2. Účastníci dohody

sa dojednávajű, Že oprávnene poskytnuté a čeľpanéplnenia podľa tejto
dohody poskytnuté zamestnávateľovi do dňa nadobudnutia účinnostiskončenia tejto
dohody zostávajú nedotknuté.

3. Kažđýúčastníktejto dohody je

oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba
je jednomesačná azačina plynút' ođpľvéhodňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručenívýpovede. Vypovedaním dohody zo stľany zamestnávatel'a, vzniká mu

povĺnnosťvrátiť na účetúľaduvšetky poskytnuté finančnépľostľĺedkydo 30 dní
odo dňa podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania na úrade.

4. Každý z účastníkovdohody je

opľávnený odstrĺpiťod dohody pri závaźnom porušení
podmienok tejto dohody. Pľe platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomnéoznámenie
o odstúpenídoručenédruhému účastníkovitejto dohody. odstúpenie je účinnédňom
doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovitejto dohody. odstr'ipením od
dohody sa táto ľušíod začiatku a zamestnávatel' je povinný vrátiť úľaduposkytnuté
finančnéprostriedky do 30 dní od nadobudnutia účinnostĺodstúpenia na účetuĺadu.

5. Za závaźnépoľušeniepodmienok tejto dohody sa povaŽuje porušenie niektorej z
povinností ustanovených v článku v čl. II. vbodoch I,2,3,4,7,10, 16 a I7 a včl. il.
v bode 2.

6.

odstúpenie od đohodysa nedotýka naroku na náhľadu škody vzniknutej jej porušením'

Clánok VII.
Všeobecné a záverečnéustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode moŽno vykonať len písomným dodatkom k tejto

dohode
podpísaným oboma účastníkmidohody, nazáklade písomného návrhu jednej zo strán tejto
dohody.

2. V každom písomnom styku uvádzať číslotejto dohody.
3. Právne vďahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia
zákonníka (zákon

č' 4011964

a ostatnými všeobecne

ustanoveniami občianskeho

občiansky zákomik v znení neskorších pľedpisov)

záväznými pľávnymi pľeđpismiplatnými v Slovenskej ľepublike

ako aj platnými pľávnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré maju vzt'ah

k záv äzkom účastníkovdohody.

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

a

účinnosťdňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.

dohody, ,ktoých vyplyva jej účastníkompovinnosť
písomne oznámiť, doručit', poskynúť,predložiť, vrátiť či inak zabezpečiťoboznámenie

5. Vo všetkých ustanoveniach tejto
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druhej zmluvnej strany so skutočnosťamia plneniami podľa tejto dohody, ak toto nie je
upravené inak, sa za splnenie povinnosti v dohodnutej lehote považuje aj posledný deň
léhoty, v ktorom bola zásielka podaná na poštovú prepravu' bola osobne doručená do
podateľne príjemcu aoznačeĺáprezenčnou pečiatkou' resp. kedy bola platba polskázanźl
na úhľadu.

stane neplatným v dôsleđku jeho rozporu s
pľávnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Učastnícisa v takom
pľípade zavazujtl bezodkladne na zák|ade vzájomnej dohody nahĺadiť neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením v dodatku k dohode tak, aby zostal zachovaný
účela obsah sledovaný touto dohodou.

6. Ak sa niektoľéustanovenie tejto dohody

7, Účinnosť dohody skončísplnením záväzkov účastníkovdohody, alebo

spôsobom
podľa
článku
uvedeným v č1. VI. bode 1 alebo 3, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od dohody
VI. bod 4.

8.

Zamestĺávateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu; názov,
sídlo, počet vytvorených pľacovných miest' výška finančnéhopľíspevku'

g.

Táto dohoda je vyhotovená v troch ľovnopisoch, z ktoqých úrad prijme dva rovnopisy a
zamestnávateľ pľijme j eden rovnopis.
lg.Účastníci dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať,že si ju riadne
a dôsledne pľečítalia súhlasia s jej obsahom, neuzavľeli ju v tiesní aní za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Čadci dřn 23.02.2018
Zailrađ

Zazamestnávateľa:
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riaditeľ Úľadu práce,

sociálnych vecí a rodiny Čadca
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