
Dodatok č. 1 
k Dohode č. 19/20/054/28 

o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 
projektu „Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods.lpísm.c) 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 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších 
predpisov medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „úrad") 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
Ing. Miroslav Málik 
30794536 
202177780 
Štátna pokladnica 
SK34 8180 0000 0070 0053 1567 

a 

zamestnávateľom 

právnickou osobou 
názov/meno: 
sídlo/prevádzka: 
zastúpeným štatutárnym zástupcom: 
IČO: 
DIČ: 
SK NACE Rev2 (kód, text) 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Základná škola s Materskou školou Chlebnice 
Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou 
Mgr. Mária Kantárová 
37808770 
2021614133 
85.20 Základné školstvo 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK84 0200 0000 0031 3804 1458 

(ďalej len „zamestnávateľ") 
(spolu len „účastníci dohody") 



Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 Dohody č. 19/20/054/28 zo dňa 25.09.2019 
(ďalej len „dohoda"), ktorým sa mení názov školy podľa zriaďovacej listiny účinnej od 
27.09.2019 nasledovne: 

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša Chlebnice 

Tento dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi tohto 
dodatku. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a príjemca 
jeden rovnopis dodatku. 

Účastníci dodatku 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. 

Ostatné body dohody ostávajú nezmenené. 

V Dolnom Kubíne, dňa.'/^.'.ť V Dolnom Kubíne, dňa. S 1o. Jboff 

Za zamestnávateľa: Za úrad: 

Mgr. Máffa Kantárová 
štatutárny zástupca zamestnávateľa 



Dodatok č. 2 
k Dohode č. 19/20/054/28 

o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 
projektu „Pracuj v školskej kuchyni44 podľa §54 ods.lpísm.c) 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 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších 
predpisov medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „úrad") 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
Ing. Miroslav Málik 
30794536 
202177780 
Štátna pokladnica 
SK34 8180 0000 0070 0053 1567 

a 

zamestnávateľom 

právnickou osobou 
názov/meno: 

sídlo/prevádzka: 
zastúpeným štatutárnym zástupcom: 
IČO: 
DIČ: 
SK NACE Rev2 (kód, text) 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša 
Chlebnice 
Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou 
Mgr. Mária Kantárová 
37808770 
2021614133 
85.20 Základné školstvo 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK84 0200 0000 0031 3804 1458 

(ďalej len „zamestnávateľ") 
(spolu len „účastníci dohody44) 



Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 Dohody č. 19/20/054/28 zo dňa 25.09.2019 
(ďalej len „dohoda"), ktorým sa mení názov školy podľa zriaďovacej listiny účinnej od 
01.01.2020 nasledovne: 

„Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša" 

Tento dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi tohto 
dodatku. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a príjemca 
jeden rovnopis dodatku. 

Účastníci dodatku 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. 

Ostatné body dohody ostávajú nezmenené. 

£o. 01 MO V N N L N N M Kuhíne H ™ žo. H klo V Dolnom Kubíne, dňa....vr........'...^ V Dolnom Kubíne, dňa 

Za zamestnávateľa: Za úrad: 

Mgr. Mária Kantárová Ing. Miroslav Málik 
štatutárny zástupca zamestnávateľa riaditeľ úradu 



Dodatok č. 3 
k Dohode č. 19/20/054/28 

o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 
projektu „Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods.lpísm.c) 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 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších 
predpisov medzi účastníkmi dohody: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „úrad") 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 
Ing. Miroslav Málik 
30794536 
202177780 
Štátna pokladnica 
SK34 8180 0000 0070 0053 1567 

a 

zamestnávateľom 

právnickou osobou 
názov/meno: 
sídlo/prevádzka: 
zastúpeným štatutárnym zástupcom: 
IČO: 
DIČ: 
SK NACE Rev2 (kód, text) 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša 
Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou 
Mgr. Mária Kantárová 
37808770 
2021614133 
85.20 Základné školstvo 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK84 0200 0000 0031 3804 1458 

(ďalej len „zamestnávateľ") 
(spolu len „účastníci dohody") 



Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 3 v zmysle čl. V I L bod 1. Dohody č. 
19/20/054/28 zo dňa 25.09.2019 

(ďalej len „dohoda"), ktorým sa mení štatutárny zástupca. Štatutárnym zástupcom 
zamestnávateľa j e od 01.02.2020 Mgr. Monika Oklapková. 

Zároveň sa dopĺňa číslo bankového účtu zamestnávateľa SK49 0200 0000 0032 0757 5956. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi tohto 
dodatku. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom úrad dostane jeden a príjemca 
jeden rovnopis dodatku. 

Účastníci dodatku 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. 

Ostatné body dohody a dodatku č. 1 a 2 ostávajú nezmenené. 

V Dolnom Kubíne, dňa. 

Za zamestnávateľa: 

V Dolnom Kubíne, dňa. 

Za úrad: 

Mgr. Monika Oklapková ""™™ > TTTgnVTTľôslav Málik 
štatutárny zástupca zamestnávateľa riaditeľ úradu 

/ 

/ 


