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D o d a t o k č. 1             

 k Dohode                                                                                                         

č. 39/2017/§54-CnTP-A1 
 

o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

národného projektu „Cesta na trh práce“ – Aktivita 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  

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

medzi účastníkmi dohody 

                                                                                                                                                                                                
 (ďalej len „dodatok“) 

Článok 1. 
Účastníci dohody 

Dodatok uzavretý medzi účastníkmi:  

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 

Sídlo:                                                            Dr. Alexandra č. 61, 060 01 Kežmarok 

Zastúpeným riaditeľom:                               PhDr. Jánom Sýkorom 

IČO:                                                              30 794 536                          

DIČ:                                                              2021 777 780 

Bankové spojenie:                                        ........................................................ 

č. účtu:                                                          ....................................................... 

(ďalej len „úrad“) 

a 

Zamestnávateľom  

právnickou  osobou:                                     Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany 

sídlo:                                                             059 74 Ihľany 211 

zastúpeným štatutárnym zástupcom:            Ondrejom Čopjakom 

IČO:                                                              42 344 280 

DIČ:                                                              2023 967 231 

SK NACE Rev. 2 kód:                                 A 0.21.0 Lesné hospodárstvo a ostatné služby 

                                                                      v lestníctve 

Bankové spojenie:                                        ..........................................................  

č. účtu:                                                          ......................................................... 

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

Zapísaný v pozemkovom registri vedenom na Okresnom úrade Kežmarok 

pod číslom:                                                  R – 004/703 

(ďalej len „zamestnávateľ 

 



 

 

 

                                                                           

 

 

Článok 2. 
Preambula 

 

1. Dňa 22.09.2017 uzatvorili účastníci dohody Dohodu č. 39/2017/§54-CnTP-A1 o poskytnutí 

finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu 

„Cesta na trh práce“ (ďalej len „dohoda“) podľa § 54 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. odsek 1 dohody možno zmeny v tejto dohode vykonať len na základe 

písomného návrhu jedného z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode, 

podpísaným oboma účastníkmi dohody. 

 

Článok 3.  
Predmet dodatku 

 

Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení: 

 

Čislo dohody na prvej strane: 17/46/054/127 

 

Článok 4.  
Záverečné ustanovenia 

 

 

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

2.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 39/2017/§54-CnTP-A1 zo dňa 22.09.2017 

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

a zamestnávateľ jeden rovnopis. 

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

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

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  22.01.2018 

 

 

 

 

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

        Ondrej Čopjak                                                                         PhDr. Ján Sýkora 

Štatutárny zástupca zamestnávateľa                                                riaditeľ úradu                                                                                                              


