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Dodatok č. 2 

k dohode č. 47/§ 50/PS/2015 
                                                     zo dňa 27.10.2015 

o poskytnutí finančného príspevku 
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
uzatvorená  

medzi účastníkmi dohody: 

(ďalej len „dohoda“), 
 
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Leviciach 
 
Sídlo :                                                        Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice 
 
V mene ktorého koná    :                          Ing. Magdaléna Zsiga 
IČO :  30794536                          
DIČ :  xxxxxxxxxxxxxx 
Bankové spojenie : xxxxxxxxxxxxxx č. účtu : xxxxxxxxxxxxxx 
(ďalej len ,,úrad) 

 
a 
 

zamestnávateľom 
                               

právnickou osobou/fyzickou osobou      
názov/meno:                                                  Iveta Forgáčová FORSTA 
sídlo/prevádzka                                              Krátka ul. 3078/5, 934 01 Levice / Ľ.Štúra 21/C, 934 01  
                                                                       Levice 
IČO:                                                               41250281 
DIČ:                                                               xxxxxxxxxxxxxx 
SK NACE Rev2 (kód/text)  
prevažujúcej činnosti:                       47.99 / Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                                   stánkov 
podporovanej činnosti:                       47.99 / Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                                   stánkov 
predmet činnosti :                                          Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                       stánkov 
bankové  spojenie:                                         xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu :                                                     xxxxxxxxxxxxxx 
zapísaný v: Živnostenskom registri       vedenom v: Leviciach 
pod číslom: 420-16689 
 
(ďalej len „zamestnávateľ“)  
(spolu len „účastníci dohody“). 
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Článok I.  

 

Na základe žiadosti zamestnávateľa na zmenu adresy prevádzky a v súlade s článkom VII. bod1) 
dohody č. 47/§50/PS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie  podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  , uzatvorenej 
dňa 27.10.2015 sa účastníci dohody  dohodli na zmene dohody nasledovne: 

. 
 

Mení sa adresa prevádzky  zamestnávateľa  : 

          
                                                                                                            
Zamestnávateľom 
 
                               

právnickou osobou/fyzickou osobou      
názov/meno:                                                   Iveta Forgáčová FORSTA 
sídlo/prevádzka                                              Krátka ul. 3078/5, 934 01 Levice / Ľ.Štúra 21/C, 934 01  
                                                                       Levice 
IČO:                                                               41250281 
DIČ:                                                               xxxxxxxxxxxxxx  
SK NACE Rev2 (kód/text)  
prevažujúcej činnosti:                       47.99 / Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                                   stánkov 
podporovanej činnosti:                       47.99 / Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                                   stánkov 
predmet činnosti :                                          Ostatný maloobchod mimo predajní a  
                                                                       stánkov 
bankové  spojenie:                                         xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu :                                                     xxxxxxxxxxxxxx 
zapísaný v: Živnostenskom registri       vedenom v: Leviciach 
pod číslom: 420-16689 
 
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
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Článok II. 
 

       1.  Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody č. 47/ §50/PS/2015 zo dňa 27.10.2015. 
  2.  Ostatné časti dohody dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti. 

       3.  Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch , z ktorých úrad dostane  dva rovnopisy     
            a jeden rovnopis dostane zamestnávateľ. 

  4.   Tento dodatok nadobúda platnosť  dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody 
        a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

       5.  Účastníci 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 Leviciach  dňa  28.9.2018                                           V Leviciach dňa 28.9.2018 
 Za zamestnávateľa:                                                         Za úrad: 
 
                    
 

 
 

     ........................................................                             .......................................................... 
                        xxxxxxxxxxxxxx                                                  Ing. Magdaléna Zsiga 
     štatutárny zástupca zamestnávateľa                                               riaditeľka úradu 
 


