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 D O D A T O K č. 1 

k dohode 
 

 č. 21 /2016/§ 54(50+) 

 
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona  č.  

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu 

„Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“  

pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny  Banská Bystrica 
sídlo:      Banská Bystrica 

v mene ktorého koná:    PhDr. Pavel Červienka 

IČO:      30 794 536 

DIČ:       2021777780 

štátna pokladnica:                                           

IBAN:                                                             

 

(ďalej len ,,úrad“) 

a 

 

zamestnávateľom 

                               

právnickou osobou/fyzickou osobou      

názov/meno:                                                  12345, s.r.o. 

sídlo:                                                              Nám. Ľ. Štúra,  974 05  Banská Bystrica 

prevádzka: Nám. Ľ Štúra,  974 05  Banská Bystrica    

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Jozefom Švantnerom 

IČO:                                                               44503091 

DIČ:                                                               2022717675 

SK NACE Rev2  (kód/text)   2740/Výroba elektrických svietidiel 

bankové spojenie:                                           

IBAN:                                                             

zapísaný v živnostenskom registri v Banskej Bystrici pod číslom: 62028994 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dodatku“). 
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                                                                    Článok I. 

Účel dodatku 
 

 

Účelom dodatku je ukončenie zmluvného vzťahu medzi účastníkmi dohody na základe 

oznámenia  zamestnávateľa zo dňa 07.03. 2017, v zmysle bodu č. 1 článku VI. dohody č. č. 

21 /2016/§ 54(50+) zo dňa 19.12.2016. 
 

 

 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 
 

 

1. Na základe podnetu spoločnosti 12345, s.r.o., sa účastníci dohodli, že vzájomné plnenie 

vyplývajúce z dohody č. 21/2016/§ 54(50+)  uzatvorenej dňa 19.12.2016 sa dňom 

podpisu tohto dodatku končí. 
 

2. Účastníci dohody konštatujú, že  nemajú   voči sebe finančné  záväzky. 
 

 

 

 

 

                                                                Článok III. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články Dohody č. 21/2016/§ 54(50+)  zostávajú aj naďalej v platnosti. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody č. 21/2016/§ 54(50+) uzatvorenej dňa 

19.12.10216 . 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, pričom úrad obdrží dva rovnopisy a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis. 

4.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho účinnosti a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 

5. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, vzťahujú sa naň ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 
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6. Účastníci oboch zmluvných strán 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 uvedený dodatok vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 

 

 

 

 

 

 

     

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

      Ing. Jozef Švantner                                               PhDr. Pavel Červienka 

štatutárny zástupca                      riaditeľ  
 

 
 

 

 

 

 
 

 


