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Dodatok č. 1   

    k Dohode č. 20/41/054/274  
 

o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, 

ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších          

predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ 

pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 
 

uzatvorený 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 Košice 
sídlo: Staničné námestie 9, 042 11  Košice-Staré Mesto 

zastúpeným riaditeľom: Ing. Michal Michalov, MBA 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN:   SK48 1100 0000 0029 2785 4721 

(ďalej len ,,úrad“) 

a 

  

zamestnávateľom 

  

právnickou osobou 

názov: S&N Synergy Real s.r.o. 

sídlo: Zimná 2, 040 01  Košice-Staré Mesto 
miesto vykonávania mentorovaného zapracovania a praxe: Zimná 2, 040 01  Košice   

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Bc. Peter Schied 

IČO: 44352948 

DIČ: 2022678702 

SK NACE Rev2 (kód/text) prevažujúcej činnosti:  66220 - Čin.poisťovacích agentov 

SK NACE Rev2 (kód/text) podporovanej činnosti: 66220 - Čin.poisťovacích agentov 

IBAN: SK24 8330 0000 0023 0105 1994   

zapísaný v Obchodnom  registri  Okresného súdu Košice I  Oddiel: Sro, vložka č. 36257/V 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 
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Článok I. 
 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Dňa 16.09.2020 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 20/41/054/274  o poskytnutí 

finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý       

na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.     

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších 

predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ pre subjekty 

vykonávajúce hospodársku činnosť v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 

 2. Podľa článku VII. bod 1. citovanej dohody 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. Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k dohode v tomto znení: 
 

Úvodná časť dohody v časti zamestnávateľ sa mení a dopĺňa nasledovne: 
  
 názov: S&N Synergy Real s.r.o. 

 

 

Článok  III. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou  dohody. 

 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom úrad 

obdrží jedno vyhotovenie a zamestnávateľ  obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 1. 
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5. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

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

 

 

 

   Za zamestnávateľa:           Za úrad: 

 

 

 

 

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

               Bc. Peter Schied                       Ing. Michal Michalov, MBA 

      štatutárny zástupca zamestnávateľa                                              riaditeľ úradu 
      
 


