
   

 

 

BJ1/OAOTPP/ZAM/2021/23897/13 

  SK-MPSVR-26312138  

                         

 
D o da t o k  č .  1  

k  D O H O D E  č. 21/34/060/60  zo dňa 14.04.2021 

 

o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 

chráneného  pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 

zákona  č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

v znení neskorších predpisov                                                                                                           

na kalendárny rok 2021 

 

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

v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej len „dodatok“) 

 

medzi účastníkmi dodatku: 

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov  

Sídlo: Dlhý rad 17, 085 01  Bardejov  

v mene ktorého koná riaditeľka: Mgr. Lenka Kováčová 

IČO: 30 794 536      

č. účtu v tvare IBAN: SK92 8180 0000 0070 0053 3239 – Štátna pokladnica 

 

 (ďalej len „úrad“)  

 

a 

 

zamestnávateľom 
názov/obchodné meno: VEJEX, s.r.o.  

sídlo zamestnávateľa: 8. mája 494/17, 089 01  Svidník 

sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: Sovietskych hrdinov 106, 089 01 Svidník  

v mene ktorého koná: Vencurik Jozef   

IČO: 31655441  

predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 kód/text: 47789 Ostatný maloobchod s novým 

tovarom v špecializovaných predajniach i. n. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK50 5200 0000 0000 0246 1695  

zapísaný v Obchodnom registri, vedenom v Prešove, pod číslom: Sro/544/P. 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“)   

  

(spolu len „účastníci dodatku“) 

 

v zmysle Čl. VII. ods.1.  dohody. 

 

 

 



Článok I. 

Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku je zmena účtu uvedeného na prvej strane dohody. 

 

Článok II. 
 

Účastníci dodatku sa dohodli, že týmto dodatkom sa na základe predloženého písomného 

oznámenia o zmene účtu menia údaje zamestnávateľa odo dňa 30.08.2021 nasledovne: 

 

 V časti „zamestnávateľ, číslo účtu v tvare IBAN:“ sa vypúšťa text: 

 

 „SK50 5200 0000 0000 0246 1695“ 

 

a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

 

„SK90 0900 0000 0051 8274 4176“.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 21/34/060/60 zo dňa 14.04.2021. 

2) Ostatné časti dohody dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti. 

3) Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis 

a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. 

4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

5) 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. 

 

V Bardejove dňa                         V Bardejove dňa  

 

Zamestnávateľ:               Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Vencurik Jozef                                      Mgr. Lenka Kováčová 

        štatutárny zástupca                                   riaditeľka ÚPSVaR Bardejov 

 

 


