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 173/2021 

 Dodatok   

č. 1  

 
k Dohode č. 21/16/054/85 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora 

ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce 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 (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) 

zo dňa 27.10.2021 

 

uzatvorený medzi: 

 

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 

Sídlo: Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra 

Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Denisa Uhrinová 

IČO: 30794536                           DIČ:  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu:  

 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

Zamestnávateľom 

 

Právnickou osobou: Mesto Vráble  

Sídlo: Hlavná 1221/22, 952 16  Vráble 

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Ing. Tibor Tóth 

IČO: 00308641 

DIČ:   

SK NACE Rev2  (kód/text) prevaž. činnosť:  84110 - Všeobecná verejná správa 

SK NACE Rev2  (kód/text) podpor. činnosť: 84110 -  Všeobecná verejná správa 

 
1Bankové spojenie:  
1Bankové spojenie:  

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 

 

                                                           
1IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude 
zamestnávateľ uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov (úhrady mzdy zamestnanca, platby do ZP a 
SP), uvedie/ú sa aj  tento/tieto iný/é IBAN. Platby z iného bankového účtu/ov ako uvedené v tejto dohode o poskytnutí príspevku, 
nebudú považované za oprávnené. 
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Na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa sa účastníci dohody v súlade s článkom VII. 

bod 1. dohody dohodli na zmene dohody nasledovne: 

 

V časti účastníkov dohody sa u zamestnávateľa mení bankové spojenie a znie: 

 

Bankové spojenie:  

Bankové spojenie:  

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody č. 21/16/054/85 zo dňa 27.10.2021. 

2. Ostatné dojednania Dohody č. 21/16/054/85 zo dňa 27.10.2021 ostávajú v platnosti 

nedotknuté. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad PSVR obdrží dva 

rovnopisy a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

5. 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 Nitre,   dňa .....................                               V Nitre, dňa .................. 

 

Za zamestnávateľa:         Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Tibor Tóth                                                           Mgr. Denisa Uhrinová 
    štatutárny zástupca zamestnávateľa                                                     riaditeľ úradu 
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