
D o d a t o k 

č. 1 /§ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/I 
k dohode č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/I o poskytnutí príspevku na podporu 
vytvárania a udržanie pracovných miest v sociálnom podniku refundáciou finančných 
prostriedkov (ďalej len „dohoda") uzatvorenej dňa 11.01,2012 podľa ustanovenia § 50c 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon o službách zamestnanosti") 

(ďalej len ..dodatok") 

medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 

Sídlo 902 01 Pezinok, Moyzesova 2 
Zastúpený riaditeľkou JUDr. Idou Konopovou, PhD. 
fČO 30794587 DIČ 2021776845 
Bankové spojenie: 
Štátna pokladnica číslo účtu 7000145076/8180 
(ďalej len „úrad") 

a 

sociálnym podnikom, ktorý je nepodnikateľským subjektom 

Právnickou osobou Mesto Senec 
Sídlo PO: 903 01 Senec, Mierové nám. 8 
Miesto podnikania: 903 01 Senec, Mierové nám. Č.8, Senec, Hviezdoslavova ul.č.55, 
903 01 Senec, Hurbanova ul.č.21 
Zastúpený štatutárnym zástupcom Ing. Karolom Kválom, primátorom 
IČO 00305065 
SK NACH Rev2 (kód/text) E/38-čistenie verejných priestranstiev, zber, spracúvanie. 
likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu a divokých skládok., N/81.82-
adminístratívne a podporné služby - činnosti spojené s výstavbou a údržbou miestnych 
komunikácii, verejných priestranstiev . mestského cintorína, kultúrnych . športových 
a ďalších mestských zariadení, činnosti súvisiace s údržbou a ochranou zariadení a krajinnou 
úpravou - údržba verejnej zelene a čistoty, administratívne, pomocné kancelárske a iné 
obchodné pomocné činnosti/geodet ,Q/88- zdravotníctvo a sociálna pomoc-ostatná sociálna 
starostlivosť bez ubytovania, R/91, 93 - činnosti a prevádzka kultúrnych, športových 
a rekreačných zariadení, 1/56 - ubytovacie a stravovacie služby-činnosti reštaurác '• í 
a pohostinstiev. 
Bankové spojenie: 
č. účtu 6602820003 kód banky 5600 
Zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa 01.01.2010. pod číslom 
AA/2009/57801/17643/OISS 
(ďalej len „sociálny podnik") 
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Dodatok č. l/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/2012/R/l 

CLII 
Práva a povinnosti sociálneho podniku 
sa mení nasledovne: 

V bode 7) sa v texte či. II bod 11 nahrádza., či. II bod 9" 

V bode 8) sa v texte č!. II bod 8 nahrádza „ čí. II bod 7"' 

Bod 9) sa mení nasledovne: 
Ak dôjde zo strany zamestnávateľa (sociálneho podniku) k ukončeniu pracovného 
pomeru na dobu určitú pred uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve v zmysle 
§ 63 ods. 1 písm. a) a b) zákonníka práce v profesiách uvedených v či. II bod 1 tejto dohody, 
je povinný bez vyzvania vrátiť celkovú sumu poskytnutých finančných prostriedkov na 
zrušené pracovné miesto na bankový účet úradu, a to najneskôr do 30 kalendárnych 
dní od zrušenia takého pracovného miesta a písomne to oznámiť úradu. Sociálny podnik je 
povinný písomne oznámiť úradu vrátenie finančných prostriedkov. 

V bode 12) sa vypúšťa písm. a) a písmeno b) a c) sa nahrádzajú písmenami a) a b). 

Ostatné články a body dohody zostávajú nezmenené. 

Účastníci Dodatku č.l k dohode vyhlasujú, že obsah Dodatku č.l k dohode je prejavom ich 
slobodnej vôle, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. Dodatok je vyhotovené v 3 
(troch) rovnopisoch, z ktorých Úrad PSVaR obdrží 2 (dva) rovnopisy a Obec 1 (jeden) 
rovnopis. 

VPezinku jiJjtíP VPezinKu ZjĽÉZf/L/ 

„podpísané" „podpísané' 


