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Dodatok č. 2   
k Dohode č. 21/36/054/505         

 

 
 

o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ 

v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3  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 pre subjekty nevykonávajúce  hospodársku 

činnosť 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  

predpisov  

medzi účastníkmi dohody: 

(ďalej len „dohoda“), 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 

sídlo: Hraničná 667/13, 058 01  Poprad 

v mene ktorého koná: Mgr. Milan Biskup riaditeľ úradu 

IČO: 30794536 

DIČ:  

IBAN:  

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

zamestnávateľom 

právnickou osobou 

názov: DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. 

sídlo: Horská 76/28, 059 41  Štrba   

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Tomáš Hyben, PhD. 

IČO: 45743991 

DIČ:  

SK NACE Rev2 (kód/text) 87100 - Ošetr.služ.v pobyt.zar. 

bankové spojenie: 

IBAN:  

zapísaný v neziskových organizácií registri vedenom v Prešove 

pod číslom: OVVS-4402/2014-NO 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“).  
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                                                  uzatvárajú dodatok k dohode 

Uvedeným dodatkom v  súlade s Čl. VII., ods.1 dohody, na základe ktorej sa poskytuje 

príspevok na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 

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

predpisov sa dohoda mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

I. 

 
Uvedeným dodatkom č. 2 sa v článku II  bod č. 2 predlžuje lehota na obsadenie 

pracovných miest na 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti dohody 

21/36/054/505. 

                                  

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia  

 

1/ Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody č. 21/36/054/505 zo dňa 21.12.2021. 

2/     Ostatné články a body dohody sú nezmenené a ostávajú v platnosti nedotknuté. 

3/  Dodatok je vyhotovený v  3 rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží dve vyhotovenia 

a zamestnávateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

5/  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 vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

 

V Poprade dňa  17.01.2022  V Poprade dňa  17.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za právnickú/fyzickú osobu:  Za úrad: 

   

   

Ing. Tomáš Hyben, PhD.  Mgr. Milan Biskup 

štatutárny zástupca  riaditeľ úradu 
  


