Dodatok

č. 1

k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní podľa
§ 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda")

číslo dohody: č. 29/§51a/2015

medzi účastníkmi dohody:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Sídlo:

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

zastúpený riaditeľkou: PhDr. Zuzana Kršková
ICO:

30794536

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu:

SK12 8180 0000 0070 0053 1575

(ďalej len „úrad")

Zamestnávateľ
právnickou osobou/fyzickou osobou
názov/meno:
sídlo/prevádzka
zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
DIČ:
SK NACE Rev2 (kód/text)
bankové spojenie:
číslo účtu :
zapísaný v Štatistickom registri vedenom v

Základná škola s materskou školou Chlebnice
Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou
Mgr. Monika Oklapková
37 808 770
2021614133
85.20.0 Základné školstvo
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK84 0200 0000 0031 3804 1458
Žiline

(ďalej len „zamestnávateľ")
(spolu len „účastníci dohody").
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Účastníci dohody sa dohodli v zmysle článku V I I . Všeobecné a záverečné ustanovenia,
bodu 1) dohody na Dodatku č. 1 k tejto dohode. Dodatok č. 1 mení nasledovné:

v

Článok I.
Účel a predmet dohody
Bod 1) sa mení a znie nasledovne:
1) Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní
finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky v zmysle:
a)

§ 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Práva a povinnosti zamestnávateľa
Bod 8) sa vypúšťa.

Ostatné body dohody zostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých úrad dostane dva rovnopisy
a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. 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 Dolnom Kubíne, dňa « / / •
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Za zamestnávateľa:

V Dolnom Kubíne, dňa
Za úrad:

Zíkildná §kota
s mgtersfcoii školou

Mgr. Monika Okläpk"ô"\
riaditeľka
Základná škola s materskou školou Chlebnice

PhDr. Zuzana Kršková
riaditeľka ÚPSVaR Dolný Kubín
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