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Dodatok číslo 1
k dohode č. 21/35/054/100
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na
trh práce 3“- Opatrenie č. 1 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 vykonávajúce hospodársku činnosť
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)
medzi
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
sídlo: Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
v mene ktorého koná: PhDr. Monika Chomová
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0053 3474, SK96 8180 0000 0070 0053 3458 - Štátna pokladnica
(ďalej len ,,úrad“)
a
zamestnávateľom
právnickou osobou: Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
názov/meno: Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
sídlo/prevádzka: Komenského 2666/16, 069 01 Snina
zastúpeným štatutárnym zástupcom: Mgr. Katarína Krivjančinová
IČO: 37873776
DIČ: 2021640115
SK NACE Rev2 (kód/text) 85200 - Základné školstvo
IBAN: SK88 7500 0000 0040 0232 3610, SK60 7500 0000 0040 0232 3629
zapísaný v xxx registri vedenom v xxx
pod číslom:xxx / zriaďovacia listina z 3.8.1998 a 20.3.2002 v znení dodatku č. 1, 2 , 3
(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spoločne „účastníci dohody“).
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Článok I.
Účel dodatku
1.

Účelom tohto dodatku je zmena identifikačných údajov zamestnávateľa v rámci dohody uzatvorenej 29.07.2021.
Článok II.
Predmet dodatku

1.

Účastníci dohody sa dohodli, že v záhlaví dohody sa mení údaj v časti „právnická osoba a názov/meno“
zo Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina na Základná škola, Komenského 2666/16, Snina.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
Ustanovenia dohody, ktoré neboli menené týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti podľa pôvodného
znenia dohody.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a jeden rovnopis
dostane zamestnávateľ.
Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne a dôsledne prečítali
a súhlasia s jeho obsahom, neuzatvorili ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Humenné dňa:
Za zamestnávateľa:

Humenné dňa:
Za úrad:

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

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

Mgr. Katarína Krivjančinová

PhDr. Monika Chomová

štatutárny zástupca

riaditeľka úradu
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