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D oH oD A
č.19l24l50Jl17

o poskytnutí príspcvku na podporu rozvoja micstncj a regionálnej zamestnanosti podl'a
§ 50i zákona č.512004 Z, z, o službách zamestnanosti a o zmcne a doplnení nielrtorých

zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,dohoda")

uzatvorená pocll'a ustanovenia § 50j zákona č. 512004'Z, z. o sltržbách zamestnanosti a
o zmenc a doplnení niektorýclr zákonov v zneni rreskorších prcdpisov

(d'alej len ,,zákon o sltržbáolr zatnestnanosti")

rnedzi účastníkrni dolrody:

Úradom prácc, sociálnych vccí a rodiny Ružomberok
Sídlo: Námestie Slobocly 9,034 01 Ružonrberok
Zastúpený riaclitel'om: Ing. Roman Camber
lČo: zolq+sls DIČ:2O2I77778O
Bankové spojerrie: Štátrra pokladnica
IBAN: SK40 8l80 0000 0070 0053 2041

(d'alej len ,,úrad")
a

zamestnávatel'om

právtrickou osobou: obec Martinček
Sídlo: Martinček 83, 034 95 Martirrček
V zastťrperrí štatutárnynr zástupconr: Juraj Bobck
ICO: 00315630 DIC 2020589703
SK NACE Rev2 (kócl/text) prevaž. činnost' O 84.1 1 .0 / Všeobecná vercjná správa
SK NACE l{ev2 (kód/text) podpor. činnost' N 81.29.0 / Ostatr-ré čistiace činrrosti
I]ankové spojerrie: Všeobecná ťtverová banka, a.s., Prima banka Slovensko, a.s.
II]AN: SK61 0200 0000 0000 2022 0342 IBAN: SKs5 5600 0000 0083 3476 6002

(d'alei len,,zame§tnávatel"')
(spolu len ,,účastníci dohody").

článot< t.
I)redmet dohody

1) Preclrr-retorn clohody .je úprava práv a povitlností ťrčastrríkov clohody pri poskytnutí
príspevku tra podporu rozvoja rniestrrej a regionálrrej zamestnanosti podl'a § 50j zákona
o službách zatnestnanosti (cl'alej len ,,príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štritncho
rozpočtu Slovenskej republiky (d'alei len,,ŠR";

- Zákona č.512004 Z. z. o službách zamestnanosti a ozmene acloplrrení rriektorýolr
zákonov v znení rreskorších predpisov (d'ale.i len ,,zákon o službáclr zanrestnanosti"),
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2) Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávatel'ovi na
podporu vytvárania pracovných miest podťa § 50j zákona o službách
zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záváznými právnymi predpismi
Sloverrskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

Clánok II.
Práva a povinnosti zamestnávateloa

Zamestnávatel' sa zavázuje:

1) Prijat'1 zrrevýhodrreného uchádzača ozamestnanie podťa § 8 ods, l písm. b) alebo d)

zákona o službách zamestnanosti (ďalej len ,,znevýhodnený uchádzač o zamestnanie")
vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo
znevýlrodrreného uchádzaěa o zamestnanie podfa § 8 ods. 1 písrn. c), do pracovného
pomeru na určitú dobu, ak pracovný pomer ie dohodnutý najmenej v rozsahu pcrlovice
ustanovenélro týždenného pracovného času v nižšie uvedenej tabuťke podfa clrarakteristiky
pracovných miest:

Tabuťka č. 1:

Predložit' úradu za každého uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné
nriesto najneskór do 10 kalendárnych dní od uzatvorenia pracovného pomeru:
a/ kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákonníka práce a platového dekrétu,
resp. ir.ého dokladu ak dolrodnutá mzda alebo plat nie je súčast'ott pracovnej zmluvy,
b/ zamestnávatel'om potvrdenú kópiu prihlášky na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie, starobné dóchoclkové sporenie,
c/ podťa potreby i ďalšie doklady, ktoré určí úrad.

Dodržiavat' štruktúru vytvorených pracovných miest v sťrlacle so znením č1. II. bod 1) tejto

clohocly, pridel'ovať prijatým zamestnancom prácu pocll'a pracovnej zmluvy a platit' itn za
vykonanú prácu dohodnutú mzdu lplaíl vo výplatrrom termíne.

4) Vytvorené pracovtré miesta obsadzovat'ucl'áclzačmi o zamcstnanie v sirlacle s čl. Il. bod 1)

tejto dolrody.

Viesl' evidenciu obsadzovania, poprípacle aj preobsadzovania vytvorcných pracovných
nricst, vrátanc dokiaclov, ktoré tťrto evidcnciu potvrclzujúr.

Prcdkladat'úraduvsúladcs§10.ocls. 1r.ákonač.43112002.7,.,t..oťtč:tovrríctvcvznctrí
ncsl<oršíclr prcdpistlv naincskór do poslcdnóho lralcntlárncho dňa naslccluiúcclro
l<.alondirrncho mcsiaca, v ktorom bola mzda splatná v 2 vyhotoveniach Žiadost'
o úhradu platby azároveň 1 originál a 2 l<ópic dolrladov preukazujúcich vynaloŽcnó
nirklndy na úhradu mzdy a úhradu preddavku na poistné na zdravotnó poistcnie,
poistnóho na sociálnc poistcnic a príspcvku na starobní: dóchodktlvó sporcnic za
z:rmcstnancov, llul zztrtrostt-ttivarric klclrýcl-r sa poskytujc príspevok.

2)

3)

5)

6)

l)o r.
č. Pi\l

Profesin
(lnusi byt'totožná

s prol'esiou uveclenou
v budúce.j pracovnej

znrluve)

l(ód
lsCO -

08-

I)iiítttn vznilrrr
prtc. ponlcrll

I)ractlvtiý

1lotltct,brtclc
tloIltldnutý na
tlobrr trrčitti
(tlvicst'počct
lialentlllrnvch

nrcs i acov )

Doba
prlsl<ytovatt ia

prisltcvkLt
(uviest'počet
t<a lcndltrnych
nrcs i acoch)

Prerlpokladnná
mesačná

celková cena
práce
(v €)

l'rctlpo lrla tla n li
ccllrovii cena

priicc na
l<rr žtlo rn

jcd notlivo rn

PM
(v €)

stl,6*st1.7

stl, I stl,2 st1,3 st1,4 st1.5 stl.(l st1,7 stl,{l

l I(urič, údržbár 9622000 01.01.2020 9 9
,782,7l 7 044,39
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Za tieto doklady sa považujú najmá: mzdový list alebo výplatná páska, vrátane dokladov o
skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na
zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dóchodkové sporenie - mesačné výkazy
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku vrátane
poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu zamestnávateťa, resp.
potvrdenie banky o uskutočnení platby,

7) Oznámit' písomne úradu najnesk6r do 30 kalendárnych dní každú zmenu
dohodnutých podmienok odo dňa kedy skutočnosť nastala, vrátane oznámenia
každého skončenia pracovného pomeru zamestnancov, na ktorých sa mu poskytuje
príspevok v zmysle tejto dohody. Súěasne predložit'kópiu dokladu o skoněení pracovného
pomeru, zamestnávateťom potvrdenú kópiu odhlášky zo zdtavoíného poistenia, sociálneho
poistenia a starobného dóchodkového sporenia.

8) V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého sa
zamestnávateťovi poskytuje príspevok v zmysle tejto dohody zamestnávatel'móže (nie je
povinný) preobsadiť uvoťnené pracovné miesto v lehote podťa čl. V, bod 5 novým
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu
s dodržaním podmienok podťa č1. II. bod 1, ak sa s úradom nedohodne inak, Zároveň
predloŽiť zakaždého nového znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na toto
pracovné miesto doklady podťa čl. II. bod 2.

9) V prípade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávatefovi
príspevok, je doČasne voloné po dobu viac ako 30 kalendárnych dní nepretržite (napr. z
dóvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky), zamestnávatel' móže na toto pracovné
miesto prijat' nového znevýhodneného UoZ z evidencie IJoZ úradu pri dodržani
podmienok stanovených dohodou.

10) Vprípade, ak zamestnávateť dočasne pridelí na výkon práce kužívatel'skému
zamestnávatel'ovi v zmysle ust. § 58 Zákonnika práce zamestnanca, na ktorého
zamestnávanie sa mu v zmysle tejto dohody poskytuje príspevok, je povinný bez
vyzvania vrátit' Úradu vŠetky finančné prostriedky poskytnuté na zamestnávanie
tohto zamestnanca najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa dočasného
pridelenia.

11) Na vyŽiadanie úradu preukázat' doďržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovat'
výkon fyzickej kontroly a poskytovat'pri tejto kontrole súčinnost', ato priebežne po celú
dobu platnosti tejto dohody až do doby 5 rokov odo dňa poslednej úhrady oprávnených
výdavkov.

12) UmoŽnit' povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich
ÚČtovných výkazov, baŇových výpisov aďalších dokladov aumožniť vykonanie
kontroly a auditu priebežne počas trvania závázkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj
do piatich rokov po ukončení ich trvania. V prípade neumožnenia výkonu kontroly
a auditu povinnost' vratiť poskytnuté finaněné prostriedky v plnej výške,

Vytvorit' povereným kontrolným orgánom a orgánom auditu vykorrávajťroirr.
kontrolu, prinrerané podrrrienky na riadne a včasné vykonatrie korrtroly a poskytnútt' itn
Pd jej výkone potrebnú súčinnost' a všetky vyžiadané ir'íbrnrácie a listirry, týkajťrce sa
rraj rrrá oprávneno sti vyrraložerrýclr rrákl adov.

Uchovávat' túto dohodu vrátatre jej príloh a cloclatkov a všetkých dokladov týkajťrcich sa
Poskytrrutélro príspevku najtnetrej do troclr rokov od ukončenia Operačného programu
Ludské zdroje. V prípade financovania poskytrrutého príspevku zo štátnelro rozpočtu .je
Potrebrré uclrovávat'uvedené dokurrrerrty najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.

15) Zamestnávatel', ktorénru sa poskytujťr verejrré prostriedky, zodpoveclá za lrospoclárerrie s
rrimi a.je povinný pri ich používaní zaclrovávat' hospodárnost', eí-ektívnost' a účirrrrost' ich

13)

14)
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použitia vzmysle § 19 ods, 3 zákona č,52312004 Z, z, orozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Ak zamestnávateť vykonáva viacero činností (napr, na základe živnostenského listu),
ktoré zahíňajú aj zakázané činnosti, móže použit' príspevok na tú oblast' svojej činnosti,
ktorá nepatrí medzi zakázané činnosti, zároyeň sa zavázuje, že ho nepoužije na iný účel,
resp. na irrú činnost' ako je uvedená v tejto dohode.

Článok III.
Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zavázuje:

1) Poskytovat'zamestnávatel'ovi mesačne príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto

najviac po dohodnutú dobu (podťa tabufky č. 2) vo výške 80'^ z celkovej ceny práce
zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podfa č1. II. bod 1, najviac vo výške
60 'Á z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republriky zaprvý až tretí štvrt'rok kalerrdárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhrrrnej

sume na všetky podporované PM, najviac 5 635,44 €.

Tabul'ka č. 2:

l'o r.
t\, Pi\I

kód
ISco -

08-

Doba
pos kytova nia

prís 1rcvlru
(r,

l<ir l cntl árn1,oh

nrcsiacoch)

Pred poklatla ná
mcsa čná

ccll<ovti cena
práce

za tttestná ncit
(v €)

80 o^

prerl poklatlanej
CCP

za mestnnnca
(v €)

Max. mesRčná
výška

príspcvku
(v €)

lVlax. cclliový príspcvok
na jodn<ltlivó PM

(v €)
st1,3*st1.5, rcsp,stl.(;

stl. l stl, 2 stl, 3 st1.4 st1,5 stl,ó st1,7

l 9622000 9 ]82,71 626,16 626,16 5 635,44

Spolu nlirx. príspe vol< na cclltovťt
centt priicc

(v €)

5 635,44

Výšlra príspcvku sa po celú clobu trvania závázl.<u nebudc menit'(ncvalorizuie sa).

2) Poskytovirt' zalncstnávatel'ovi príspcvok 1rodl'a čl. III. bod 1 na jeho účct mcsaČtrc,

najncskór do 30 kalcndárnych dní odtr dňa prcdložcnia lromplctných tlokladov
pocll'a člálrkLr II. bocl 6 tcito clolrody. V prípacle, ak ťrracl zistí v predloženýclr cloklacloch

lrczrovnalosti, alebo rrrá opoclstatncné poclrybnosti o pravosti alcbo správrosti
prcdložer'ýclr cloklaclov, lelrota na vyplatetric 1irrarrčrrélro príspevku podl'a prcclclráclzajťrcej

vety neplynie, a to až clo skorrčenia kontroly pravosti a správnosti predložerrýclr dokladov,
alebo clo odstrárrenia zisterrýclr nezrovnzrlostí. V prípade, ak zamcstnávatel' ncpreukáŽc
za slctlovaný mcsiac skutočne vynaložcné náklady v lehote stzrnovencj v čl. II. bod 6
clohocly, ťrracl príspcvok podl'a čl. III. bod 1 tcito dolrody za toto obdobie neposkytne.

3) Vrálit'zamcstnávalel'ovi ieclen originá1 doklaclov prcdložerých podi'a člárrku lI. bclc] 6

clohcldy clo 60 kalcr.dárnyclr dní oclo dňa ich prcdložcnía, 7_,a dcri predloženia cloklaclov sa

v tomto prípacle považtrjc cleri, kecly sa preclložorrá žiadost' o platbu stala kon.ple tnou rcsp.

deri oclstrárrctria zistenýclr nezrovnalostí v precll ožcnýcl' clokladoch.

4) [jracl .jc povirrriý pri por_ržívaní verejr'ýclr prostricclkov zachovávat' hospoditrnost',

efcl<tívnost' ii účir.nost' iclr ptlLržitia v zmysle § 19 ocls. (> ,z,á|<ona č. 52312004 7., z.
o rozpočtovýclr pravidláclr vcrejrrc.| správy á il zlllcn,e a doplncní rriektorých zákonoru

v z,není neskoršíclr preclpisov.
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1)

2)

Článok IV.
Oprávnené náklady

I) Za oprávnerré výdavky sa považujú lerr tie náklady, ktoré vznikli zamestnávatel'ovi
v súvislosti s touto clolroclou rrajskór odo dria ťrčirrrrosti teito dolrody, boli skutočrrc
vynaložené zamestnávatel'om a sú riadne odóvodnené apreukázané.

2) Oprávnerrýrn nákladonr na ťrčely tejto dolrody je čast'celkovej cerry práce zamestnanca/ov
prijatélro/týclr do pracovnélro porr.err-r na podporované pracovné miesto/a z eviclencie
uclrádzačov o zatnestnanie v zmysle podn-rienok te.jto dolrody. V prípade l'tnancovania
príspevku zo zdtojov Operačrrélro programu l]udské zdroje oprávnerrými nákladrni sú lerr
tie náklady, ktoré zamesttrávatel' vynaložil na vytvorenie pracovnéhtl miesta pre
zamestnanca/ov z oprávnenej ciel'ovej skupirry, kíotýli pred vstuponr do projektrr
podpísal/i Kartu úrčastníka.

3) Oprávnené náklady musia byt' doložené účtovnými dokladmi, ktoré musia byt'
rozpísané pocll'a jeclr-rotlivých položiek. Musia byt'identiíikovatel'né.

4) Dohodnutá výŠka príspevku sa po celú dobu trvania závázku nebucle menit'
(nevalorizuje sa).

Článok V.
Osobitné podmienky

Zamestnávatel', ktorému sa poskytujú verejrré prostriedky, zodpovedá za hospodárenie
s nimi a je povirrný pri iclr používarií zachováva!'hospoclártrost', efektívnost'a účirrnost'ich
Por"rŽitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č, 52312004 Z. z, o rozpočtovýclr pravidláclr verejnej
sPrávy a o zmelle a doplrrerrí niektorých zákonov v znení neskoršíclr preclpisov.

Zanrestnávatel' berie na vedomie, že príspevok je prostriedkorn vyplateným zo Šn. Na
ťrČel použitia týclito prostriedkov, kontrolu iclr použitia a iclr vyrnálranie sa vzt'alruje režim
upraverrý v osobitrrých predpisoclr, najrná § 68 zákorra o službáolr zamestnanosti, zákgln č.
357120|5 Z. z, o IŤnančrrej kontrole a vnútornorn audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v ztrení rreskoršíclr predpisov, zákonč.523l20O4 Z. z. o rozpočtovýclr praviclláoh
verejnej správy a o zmene a doplrrerrí niektorýcl' zákonov v zneni rreskorších preclpisov,
zákon č. 39412012 Z. z. o obrnedzení platieb v hotovosti.

lJzatvorením tejto dohody nevzniká právnickej osobe nárok na uhradenie nákladu
v PríPade, Že v rámci plnerria podrrrierrok doliocly nepreukáže okretn oprávnenosti náklaclu
aj j elro nevyhnutno st', lro spo dáttlo st' a efektívno st'.

Driom vzniku pracovnélro nriesta u zamestnávatel'a na účely tejto dohody je deri vzniku
Pracovného pomerll, t. j, deri, ktorý bol dolroclrrtrtý v pracovnej zmluve ako deri nástupu clo
Práce s uchádzaČorn o zatnestnanie na uvecletrom pracovnoln mieste, nazáklad,e písortrnc
uzatvorenej pracovnej zmluvy.

V Prípade preobsadenia vytvorcného pracovného miesta móže toto pracovné miesto
zostat' neobsadené najviac po dobu 30 kalendárnych dní od jelro uvol'nenia, ak sa
s úradom nedohodne inak.

ZávaŽné poruŠenie podmienok tejto dohody j" považované za porušenie filrarrčrrej
clisciPlíny podl'a z,ákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových praviclláclr verejrrej správy
a o zmene a cloplnerrí niektorých zákonov v znení rreskoršíclr preclpisov.

3)

4)

5)

6)
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2)

3)

Clánok VI.

1)

Skončenie dohody

'I'úto dolroclu.je možrré slrončit' na základc vzájomnej písomnej dohody irčastníkov tejto

cloliody.

l]častrríci dohody sa clojeclnávajú, že oprávnenc poskytrruté a čerparré plrrenia pocll'a tc.jto

dohody poskytrruté zamestnávatcl'ovi clo dňa nadobuclntttia ilčinnosti skorrčeriia tejto

clohody zostávaj ťr rT edotkrruté.

Každý účastník tejto clohody je oprávncný písomno dohodu vypovedat'. Výpoveclná
doba je jeclnonresačná a zaóína plynírt' ocl prvólro dňa kalcndártrelro mesiaca nasleclrrjťrcelro

po clortrčení výpovede. Vypovcclaním dohtldy zo strany zirmestnávatel'a, vznikir mu
povinnost' vrátit' na účet úradu všctlry poskytrrutó íinančné prostricclky do 30 dní
odo dňa podania výpovede na poštovú prcprilvu alcbo osobnóho podania na úradc.

Išaždý z účastníkov dohody je oprávnerrý odstúpit' orl dohody pri závaŽnom poruŠcní
podmicnok tejto dohody. Pre platnost' odstúlpenia sa vyžaduje písomnó oznámenic
o oclstťtperrí doručené drulrému ťrčastníkovi teito dolrody. Oclstťrperrie je ťrčinné clňom

cloručetria oznámetria o odstúperrí clrr"rhétltr ťrčastníkovi tcjto dolrody. Odstúpením ocl

dohocly sa táto ruší od začiatku a zirmcstnávatel' je povinný vrirtit' úradu poskytnutó
íinančnó prostricclky do 30 drrí od nadobudnutia účinnosti rldstúpenia na ÚČct úradu.

Ztt závažné porušcnie pottrnicnok tejto dohody sa považr-rjc pclrr"tšenic rricktorc.j

z povinností ustanovcrrýclr v člárrkr-r v č1. Ii, v bocloch 7,2,3,4,7,I0,15 a 16 av čl. III.
v boclc 2.

Oclstťrperrie od dohody sa rredotýka nároku na náhradlt škocly vznikrrutej jej porr_ršenírn,

článok VII.
všeobecn é a záverečnó ustanovenia

l) Zmeny v tejto dohode možno vykonat' len písornnýnr dodatkom k tejto dohode

podpísaným oboma účastnikmi clohody, na základe písorrrného návrhu jednej zo strán tejto

dohody.

2) Y každom písomnom styku uvádzat'číslo tejto dohody.

3) Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniarni Občianskeho
zákonrríka (zákon č. 4011964 Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov)

a ostatnými všeobecne záváznými právrrymi predpismi platnými v Slovenskej reprrblike

ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzt'ah
k záv ázkom účastníkov dohody.

4) Vo všetkých ustanoveniach tejto dohody, z ktorých vyplýva jej ťrčastníkom povinnost'

písomne oznámit', doručit', poskytnúť, predložiť, vrátit' či inak zabezpeěit' oboznámenie

druhej zmluvnej strany so skutočnost'ami a plneniami podťa tejto dohody, ak toto nie je

upravené inak, sa za splnenie povinnosti v dohodnutej lehote považuje aj posledný deň

lelroty, v ktorom bola zásielka podaná rra poštovú prepravu, bola osobne doručená clo
podateťne príjemcu a označená prezenčnou pečiatkou, resp. kecly bola platba poukázaná

rra úhradu.

5) Ak sa niektoré ustanovenie te.jto clolrody stane neplatnýnr v clósledku jelro rozporu s

právr-rynri pre<ipismi SR a IiS, nespósobí to neplatnosť celei dohody. IJčastrríci sa v takom
prípacle zavázujú bezodkladne na zák|acle vzájorrrnej clohocly nahracliť neplatrré

4)

5)

6)

I)olioda č. lt) l2tLl 50 J l l'/



ustanovenie nový,m platným ttstanovetrím v dodatktr k dolrocle tak, aby zostal ,zachovaný

účel a obsalr sleclovaný touto dohodou.

6) T'áto dolroda rradobúda platnost' clňom ie.j podpísania obonra zmluvnými stranami a
účinnost' clňorn nasledujťrcim po dni jej zverejnenia.

7) ÚČinnost' dohody skončí splnením závázkov úrčastrríkov dolrody, alebo spósobom
uvedeným v čl. VL bode 1 alebo 3, pokial'nedójde k odstúperriu od dohody podl'a článku
VI. bod 4.

8) Zamestrrávatel súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohocly v rozsahu: názov,
sídlo, počet vytvorerrých pracovtlých miest, výška finančného príspevku.

9) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktorých úrad prijme jeden rovnopis
dohody a zamestnávateť jeden rovnopis dolrody.

l0)Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', že si ju riadne
a dósledne prečítali a súlrlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášt'
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

/b_:/x,Jp/? 1 2. 12, 2019v Ružomberku dňa

Za zamestnávate|'a:

Juraj Bobek

v Ružomberku dňa

Zaúrad:

Ing. Roman Camber
riaditel' ÚPSVaR Ružomberok
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