
 

 

Dodatok č. 1  

 
k  D O H O D E číslo:22/46/54E/414 

 

o poskytnutí finančného príspevku  

na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje 

samostatná zárobková činnosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 

 

podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi  

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 
Sídlo Dr. Alexandra 61, 060 01  Kežmarok 

zastúpeným riaditeľom Mgr. Štefan Chovanec 

IČO 30794536      DIČ 2021777780 

Bankové spojenie SK65 8180 0000 0070 0053 4792 - Štátna pokladnica 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

samostatne zárobkovo činnou osobou 

názov Miroslava Strelová 

sídlo Hviezdoslavova 29, 059 01  Spišská Belá 

IČO 41351037 DIČ 1070023196 

SK NACE Rev2 (kód/text hosp. činnosti)  47190 – Ost. maloobchod. nešpecializ. 

Bankové spojenie IBAN SK24 8180 0000 0070 0015 6939 

 

 

(ďalej len „SZČO“)  

 

Článok 1. 

Preambula 

1. Dňa 26.04.2022 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 22/46/54E/414 o poskytnutí 

finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo 

prevádzkuje samostatná zárobková činnosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“). 



 

Článok 2. 
Predmet dodatku   

  

Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom k pôvodnej dohode sa číslo účtu  

SK24 8180 0000 0070 0015 6939  mení na: SK49 0900 0000 0004 9256 7352.   

 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články a odseky dohody týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 22/46/54E/414 zo dňa 26.04.2022. 

3. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad PSVaR obdrží jeden rovnopis 

a príjemca príspevku jeden rovnopis. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody. 

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 podpisujú. 

 

V Kežmarku, dňa...........................                                   V Kežmarku, dňa........................... 

 

Za SZČO:                                                                           Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Miroslava Strelová                                                          Mgr. Štefan Chovanec  

                                                                                                            riaditeľ úradu 

 

 

 


