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Dodatok č. 2
k dohode č. 18/19/0601307 o poskytnutí pľíspevku na úhľadu pľevádzkových nákladov
chránenej dielne alebo chľáneného pracoviska a na úhľadu nákladov na dopľavu
zamestnancov podl'a $ 60 ods. 2 zätkona č.. 5 12004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
m en e a d o p ln en í
n esko ľších p ľed p is ov

"'"1T

ť;'lÍÍľ:#:"'ŕffil

(d'alej len,,dodatok,,),

uzatvoľený međziučastníkmidodatku:

Úľadom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
sídlo : Matičnénámestie |617,02Ż01 Čadca
v mene ktorého koná: PaedDľ. Jozef Cech

ĺco: zolgąszs

čísloúčtuv tvaľe IBAN:
sK35 8180 0000 0070 00s3 1452
(ďaIej len,,úrad")
a

zamestnávatel'om:
názovlobchodné meno

Mesto Tuľzovka

sídlo zamestnávateľa:

Stred 178, 023 54 Tuľzovka

síđlochľanenej dielne alebo chĺáneného pracoviska: Stred I]8,023 54 Tuľzovka

v mene ktoľéhokoná (meno a priezvisko)

JUDľ. Ľubomír Golis

IČo:

003 143

čísloúčtuv tvaľe IBAN:

sKs0 s600 0000 0002 0461 7002

3i

Zapisaný v ŠÚ _ SR registľi vedenom v Żilínepođčíslom003 i4331
(d'alej len,,zamestnávatelx')

spolu,,účastnícidodatku"

čHnok I.
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Na zĺĺkladeúpravy na stľane uradu vo veci zmeny znenia $60 ođs.2 písm.f) zákona

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
pľedpisov súčinnosťouod 01 .07.2018 sa zmluvné strany dohodli, Že dohođasa mení
v článku IV. oprávnené náklady bod 2 písmeno I takto:
o sluŽbách zamestnanosti a o

zmene

Đ naklady na celkovú cenu práce

a

zamestnancov,

ktorí sú občanmi so

zdľavotným

postihnutím.

ČHnok II.
1' ostatné ustanovenia dohody vľátane jej príloh zostźxď1u nezmenené.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťouDohody.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, zktoľých jeđendostane úrad a jeden
zamestnávateľ.
4. Tento dođatoknadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmidohody a
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia.
5. Účastníci vyhlasujú,žesi oprávnení tento dodatok podpísať,prečítalisi ho, jeho obsah
porozumeli a súhlasia s ním.

V Čadci đřn27.09.20I8

V Čadci dřn27 -09.2018

Zazamestĺávateľa
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