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D o d a t o k   č.  1 
k  dohode č. 21/13/059/33 zo dňa 30.08.2021 

 

o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa  

§ 59 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“) 

 

uzavretý v súlade s článkom VII. ods. 1 dohody medzi účastníkmi dohody:                                         

 

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 

Sídlo:      M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 

Zastúpeným riaditeľom:   Ing. Boris Ilkyw 

IČO:      30794536     

DIČ:       

Bankové spojenie:         

č. účtu v tvare IBAN:     

 

(ďalej len „úrad“) 

 

                                                                          a 

 

Zamestnávateľom  
 

Právnickou osobou/Fyzickou osobou:          LENNER s. r. o.        

Sídlo/Miesto podnikania:                              Jána Hollého 1901/9, 911 05  Trenčín 

Zastúpeným štatutárnym zástupcom:            Ing. Zuzana Lennerová 

IČO: 46845615 

DIČ:  

Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 kód/text: 47.51.0/Maloobchod s textilom v  

                                                                                    špecializovaných predajniach                 

Bankové spojenie:      
1
č. účtu v tvare IBAN:  

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom v Trenčíne na Okresnom súde pod číslom: 26980/R 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

(spolu len „účastníci dohody“) 
   

                                                           
1
IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude     

  zamestnávateľ uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov (úhrady mzdy zamestnanca, platby do ZP a SP),  

  uvedie/ú sa aj  tento/tieto iný/é IBAN. Platby z iného bankového účtu/ov ako uvedené v tejto dohode o poskytnutí príspevku, nebudú  

  považované za oprávnené. 
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Článok I. 
 

Na základe zamestnávateľom predloženej žiadosti o vyhotovenie dodatku k dohode sa predmetná 

dohoda mení nasledovne: 

 

Článok II, Práva a povinnosti zamestnávateľa, Zamestnávateľ sa zaväzuje, bod 1 znie: 

1. Zamestnávať v období od 01.09.2021 do 30.11.2021   2 pracovného/ných asistenta/ov  pre 3 

zamestnanca/ov, ktorý/í je/sú občanom/mi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 

zákona o  službách zamestnanosti a  v  období od 01.12.2021 do 31.07.2022                              

1 pracovného/ných asistenta/ov  pre 1 zamestnanca/ov, ktorý/í je/sú občanom/mi so 

zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti v mieste 

pracoviska občana so zdravotným postihnutím OC Laugarício, Belá 7271, 911 01  Trenčín 

nasledovne: 
 

Por. č. 
Meno a priezvisko 

pracovného asistenta 

Doba vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Počet 

zamestnancov, 

občanov so ZP              

v priamej 

starostlivosti 

asistenta 

Počet hodín 

pracovnej 

asistencie 

denne 

Predpokladaná 

mesačná 

celková cena 

práce asistenta 
(v Eur) 

1.  01.09.2021-31.07.2022 1 4 505,35 

2.  01.09.2021-30.11.2021 2 8 1 010,72 

 

 

 

Článok III, Práva a povinnosti úradu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zaväzuje, bod 

1 znie: 

1. Poskytnúť celkový finančný príspevok na činnosť pracovného/ných asistenta/ov pre 

zamestnanca/ov, občana/ov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1  zákona o službách 

zamestnanosti, najviac vo výške do 8 860,93 Eur, slovom osemtisícosemstošesťdesiat Eur 

a deväťdesiattri euro centov a príspevok poskytovať mesačne v období od 01.09.2021          

do 30.11.2021 najviac vo výške 1 333,59 Eur, slovom tisíctristotridsaťtri Eur 

a päťdesiatdeväť euro centov a v období od 01.12.2021 do 31.07.2022 najviac vo výške 

607,52 Eur, slovom šesťstosedem Eur a päťdesiatdva euro centov po dobu najviac 11 

mesiacov  nasledovne:  
 

Por. 

č. 

Meno a priezvisko 

pracovného asistenta 

Dátum začatia 

vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Počet 

zamestnancov, 

občanov so ZP 

zákona v priamej 

starostlivosti 

asistenta 

Mesačná 

celková 

cena práce 

asistenta   
(v Eur) 

Mesačný 

príspevok na 

činnosť 

asistenta      
(v %) 

Maximálny 

mesačný 

príspevok na 

činnosť 

asistenta  
(v Eur) 

1.  01.09.2021 1 505,35 41 607,52 

2.  
01.09.2021  

(do 30.11.2021) 
2 1 010,72 49 726,07 
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Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 21/13/059/33 uzatvorenej dňa 

30.08.2021. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden  rovnopis  

a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon 

urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo 

zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dodatok predstavuje elektronický 

originál a rovnopis sa nevyhotovuje. 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 

a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V prípade, ak sa dodatok uzatvára elektronicky 

 

„(dátum v elektronickom podpise)“  „(dátum v elektronickom podpise)“ 

 

Za zamestnávateľa:  Za úrad 
„(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“  „(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“ 

Ing. Zuzana Lennerová  Ing. Boris Ilkyw 
štatutárny zástupca  riaditeľ ÚPSVaR Trenčín 

 

 

V prípade ak sa dodatok neuzatvára elektronicky 

 

 
  dňa    Trenčín dňa   

 

 

 

 

 

Za zamestnávateľa:  Za úrad 

   

   

Ing. Zuzana Lennerová  Ing. Boris Ilkyw 

štatutárny zástupca  riaditeľ ÚPSVaR Trenčín 

 

      
 


