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č.zázn.: 2021/224437 

č.spisu: 2021/12229 

 

D o d a t o k  č .  2 / 2 0 2 1  

k Dohode č. 21/22/059/18 zo dňa 12.04.2021 

 

o poskytnutí  príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 

Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

uzatvorený v súlade s čl. VII. bodom 1/ dohody medzi účastníkmi: 

                                  

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 

 
Sídlo:      M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 

V mene ktorého koná:   Ing. Peter Hyriak       

IČO:      30 794 536 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 

č. účtu v tvare IBAN:    SK53 8180 0000 0070 0053 1807     

       SK31 8180 0000 0070 0053 1815     

(ďalej len „úrad“) 

 

a 
 

Ľubica Šuňavcová INFINITY NAILS 
 

Trvale bytom: Liptovská Kokava 425, 032 44  Liptovská 

Kokava 

Dátum narodenia:     

IČO:      50623036 

DIČ:      1121303623 

SK NACE Rev2 (kód/text) prevaž. činnosť:  96.02.0/kadernícke a kozmetické služby 

       

č. účtu v tvare IBAN:     

 

 

Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš 

pod číslom 540-20173. 

 

(ďalej len „SZČO so ZP“) 
(spolu len „účastníci dodatku“) 
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Článok I. 

 

Úradu bolo dňa 22.11.2021 pod číslom: 2021/223319 doručené oznámenie o zmene 

pracovného asistenta pre SZČO so ZP – Ľubica Šuňavcová INFINITY NAILS. 

 

        Článok II. 

 

Na základe predložených dokladov úrad pristúpil k vypracovaniu  Dodatku č. 

2/2021: 

 

V Dodatku č. 1/2021, v čl. II k Dohode č. 21/22/059/18, sa úrad zaväzuje poskytnúť 

finančný príspevok na činnosť pracovného asistenta pre SZČO so ZP po dobu najviac 12 

mesiacov nasledovne: 
 

Meno a priezvisko 

pracovného 

asistenta 

Doba 

vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Čas vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Počet hodín           

na týždeň 

pracovnej 

asistencie 

Mesačný 

príspevok na 

činnosť 

asistenta (v %) 

Maximálny 

mesačný 

príspevok na 

činnosť asistenta 

(v €) 

Ľubica Šuňavcová  
01.06.2021-

31.05.2022 

 

Pondelok-piatok 

13:00-17:00 

 

20 41 607,52 

 
S účinnosťou odo dňa 01.12.2021 sa mení a nahrádza čl. II Dodatku č. 1/2021 k Dohode č. 
21/22/059/18 nasledovne: 
 

Meno a priezvisko 

pracovného 

asistenta 

Doba 

vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Čas vykonávania 

pracovnej 

asistencie 

Počet hodín           

na týždeň 

pracovnej 

asistencie 

Mesačný 

príspevok na 

činnosť 

asistenta (v %) 

Maximálny 

mesačný 

príspevok na 

činnosť asistenta 

(v €) 

Branislav Antol  
01.12.2021-

31.05.2022 

 

Pondelok-piatok 

13:00-17:00 

 

20 41 607,52 

 

 

Ostatné podmienky Dodatku č. 1/2021 zo dňa 28.04.2021 a Dohody č. 21/22/059/18 

zo dňa 12.04.2021 zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. 

 

Dodatok č. 2/2021 zo dňa 28.04.2021 je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 

21/22/059/18 zo dňa 12.04.2021 a Dodatku č. 1/2021 zo dňa 28.04.2021. 

 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden 

rovnopis a príjemca pomoci obdrží jeden rovnopis. 
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Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené 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 podpisujú. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 

 

 V Liptovskom Mikuláši, 

 

dňa ..................................  dňa .................................. 

 

 

 

 

 

 

  

   

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

Ľubica Šuňavcová INFINITY 

NAILS 

SZČO so ZP 

 

 Ing. Peter Hyriak       

riaditeľ Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 

 


