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D o d a t o k  č.3 

k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska podľa§ 56 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“) 

 

č.6/§ 56/2015/NS zo dňa  9.11.2015 
 

 

 

uzavretý medzi účastníkmi: 

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 

Sídlo:  Saleziánov č.1,  071 01 Michalovce  

Zastúpeným riaditeľom: Ing. Mariánom Červeňákom 

IČO:    30794536      

DIČ:  2021782565 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Zamestnávateľom  

Právnickou  osobou:  1. BASKET KLUB MICHALOVCE 

Sídlo podnikania:   Humenská cesta 23,   071 01  Michalovce 

Zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Peter Biganič 

                                                             Ján Biganič 

IČO:  35 568 798                                 DIČ:  2020749511 

Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 kód/text:  R 93.19 Ostatné športové činnosti 

Bankové spojenie:    

IBAN:  

Zapísaný  na Ministerstve vnútra  SR Bratislava, číslo spisu: VVS/1-900/90-8614-3 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

Týmto dodatkom sa dopĺňajú a menia nasledujúce články a body dohody nasledovne: 

 

 

2/ V Článku II   Práva a povinnosti zamestnávateľa – sa dopĺňa bod 24: 

Informovať sa u prijatého zamestnanca a následne si to overiť na príslušnom úrade, či má 

zamestnanec podpísanú Kartu účastníka (najneskôr v deň nástupu do pracovného pomeru 

zamestnanca). 
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3/ V Článku V  Osobitné podmienky – sa mení bod 1: 

Zamestnávateľ berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom   

vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Na 

účel poskytovania týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a ich vymáhanie 

sa okrem ustanovenia § 68 zákona o službách zamestnanosti vzťahuje režim upravený v 

osobitných predpisoch, najmä v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákone č. 523/2004 Z. z., zákone č. 394/2012 Z. z. 

o obmedzení platieb v hotovosti, zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone  č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v SR. Právne 

vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú 

vzťah k záväzkom účastníkov na základe tejto dohody. Zamestnávateľ súčasne berie na 

vedomie, že poskytnutím príspevku na základe tejto dohody sa stáva súčasťou systému 

riadenia štrukturálnych fondov. 

 

4/ V Článku V  Osobitné podmienky – sa mení bod 4: 

Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny. Oznámi 

úrad porušenie finančnej disciplíny Úrade vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať 

a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak zamestnávateľ 

odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia 

kontroly, správne konanie sa nezačne. 

 

5/ V Článku V  Osobitné podmienky – sa mení bod 5: 

     Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej „koordinátor pomoci“) je v zmysle § 14   

zákona č.358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov o štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) oprávnený kontrolovať 

poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci (úrad) ako aj u príjemcu pomoci 

(zamestnávateľ). Za účelom overenia si relevantných skutočností je zamestnávateľ povinný 

umožniť koordinátorovi pomoci toto overenie. Podľa ustanovenia § 31 odsek 9 zákona 

č.523/20014 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov je koordinátor pomoci oprávnený v prípade potreby  uložiť a ja  vymáhať odvod, 

penále a pokutu. 

 

6/ Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 6/§ 56/2015/NS zo dňa 9.11.2015,   

Dodatku č.1 zo dňa 11.1.2016 a  Dodatoku č.2 k predmetnej dohode  zo dňa 19.1.2016 a bol 

spísaný z dôvodu zmeny sídla občianskeho združenia, zmeny štatutárneho zástupcu  a zmeny, 

resp. doplnení niektorých právnych predpisov a dokumentov, ktoré upravujú poskytovanie 

príspevku. 

 

7/ Dodatok č.3 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad 

obdrží dva rovnopisy a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis.  
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8/ Ostatné ustanovenia Dohody č. 6/§ 56/2015/NS  ostávajú nezmenené. 

 

V Michalovciach   12.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ing. Peter Biganič                                                 Ing. Marián Červeňák  

        štatutárny zástupca zamestnávateľa                                   riaditeľ úradu PSVR 

  


