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Kód ITMS2014+: 312031D574 

 

 

 
 

Dodatok č.1  k dohode 

číslo 16/2017/§54 - CnTP - A3 
 

o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  u verejných 

zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu 

„Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty 

nevykonávajúce hospodársku činnosť 

 

uzatvorený v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „dodatok“)  

medzi účastníkmi dohody 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny   Revúca 

Sídlo  : Gen. Viesta  1103/4, Revúca 

Zastúpený riaditeľom: Ing. Jaroslav Demian 

IČO:      30794536 

DIČ:      2021777780 

Štátna pokladnica:                                        Radlinského 32, Bratislava 

IBAN: SK92 8180 0000 0070 00532 754 

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Právnická osoba 

Názov:              Obec Šivetice 

Sídlo      Šivetice 91, 049 14 Šivetice 

Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ľudovít Sendrei, starosta   

IČO:  00328863 

IBAN: SK53 0200 0000 0000 2842 3582 

SK NACE Rev. 2 (kód/názov):  84 110 - všeobecná verejná správa 

(ďalej len „zamestnávateľ“). 
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Predmet dodatku 
 

Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny čísla dohody, podľa informačného  systému  služieb 

zamestnanosti a IS FRP, ktoré určujú záväzné číslovanie jednotlivých prípadov, mení z pôvodného 

čísla Dohody 16/2017/§54 - CnTP - A3 na číslo Dohody 17/30/054/72. 
 

 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

3. Tento dodatok č. 1  nadobudne  platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Dodatok č. 1  je vyhotovený v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom úrad  

obdrží  1 vyhotovenie a zamestnávateľ 1 vyhotovenie.  

5. Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho obsahu 

porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú. 

 

 

V Revúcej dňa                                                                              V Revúcej dňa 

 

 

Za zamestnávateľa:                                                       Za úrad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                                    ........................ ................................... 

                 Ľudovít Sendrei Ing. Jaroslav Demian  

                      starosta                                             riaditeľ úradu 

   

 


