
 

 

D o d a t o k   č. 2 
k Dohode č. 20/41/54U/50  zo dňa 29.10.2020 

 

Zmluvné strany 

 Dohody č.  20/41/54U/50  zo dňa 29.10.2020 

 

 

1. Poskytovateľ príspevku (ďalej len „úrad“) 

 

Úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 

Sídlo Staničné nám. č. 9, 042 11  Košice 

Zastúpený riaditeľom Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc. 

IČO 

DIČ 

30 794 536 

2021777780 

Bankové spojenie  

IBAN účtu  

 

a 

 

2. Príjemca príspevku 

 
 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.   Dňa 29.10.2020 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 20/41/54U/50  o poskytnutí príspevku 

na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č.1 

„Podpora SZČO“ podľa § 54 ods. 1 písm. d) 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“) . 
 

 

2. Podľa článku VII. bod 1 zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto 

dohode, podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán 

tejto dohody. 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Na základe písomnej žiadosti príjemcu príspevku zo dňa 04.03.2022 o vykonanie zmeny 

v Prílohe č. 1 Dohody 20/41/54U/50 sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k 

Dohode č. 20/41/54U/50 uzatvorenej dňa 29.10.2020.  

 

Titul, meno, priezvisko Bc. Monika Bullová 

Dátum narodenia   

trvale bytom  

Číslo OP  

IBAN účtu  



Príloha č. 1 – Kalkulácia predpokladaných nákladov Dohody č. 20/41/54U/50 sa mení 

nasledovne: 

 

 

 

 Položka Množstvo/ 
Počet kusov 

 Suma 
v EUR/ 

1 ks 

Suma 
v EUR/ 

počet ks 

1. povinné odvody do zdravotnej poisťovne 
platené mesačne pozadu 

22 mesiacov 70,91 1560,02 

2. povinné odvody do sociálnej poisťovne 
platené mesačne pozadu 

18 mesiacov 167,89 3022,02 
 

3. notebook + operačný systém 
s príslušenstvom (myš) 

1 800,00 800,00 

4. MS Office (ročné predplatné) 2 250,00 500,00 

5. multifunkčné zariadenie (tlačiareň, 
scaner, kopírka) 

1 250,00 250,00 

6. zriadenie webstránky  1 1000,00 1000,00 

7. Dvojdverové skrinky  7 110,00 770,00 

8. Jednodverová skrinka 1 120,00 120,00 

9. knižnica – policová skriňa 5 34,99 174,95 

10. pracovná doska  3 100 300 

11. ponorný mixér 1 45,00 45,00 

12. ručný šľahač 1 45,00 45,00 

13. ciachovaná váha od SMÚ 1 400,00 400,00 

14. nájomné za nebytový priestor bez energií  22 mesiacov 167,11         3676,42 

15. účtovné služby 22 mesiacov 100,00 2200,00 

16. Chladnička 1 130,00 130,00 

 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ostatné ustanovenia Dohody č. 20/41/54U/50  uzatvorenej dňa 29.10.2020 sa nemenia a 

ostávajú v platnosti. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

3. Dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou  Dohody č. 20/41/54U/50  uzatvorenej dňa 29.10.2020. 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie 

dodatku obdrží úrad a druhé vyhotovenie dodatku obdrží  príjemca príspevku. 

 



5. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

 

 

 

V Košiciach, dňa.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Monika Bullová  Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc. 

          príjemca príspevku   riaditeľ úradu 

   

 


