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Spis: TV1/OAOTPP/ZAM/2022/29095  

Číslo záznamu: 2022/360837 

 

Dodatok č. 1 k dohode  

č. 22/45/054/309 

 

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných 

služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí 

príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou 

menších služieb samosprávnemu kraju 

uzatvorená 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 

v rámci NP „Podpora zamestnanosti“  

Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce 

„Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec  

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj“  

 (ďalej len „dodatok“) 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 

Sídlo: M. R. Štefánika 73/23, 075 01  Trebišov 

Zastúpený riaditeľom: Mgr. Martin Dzielavský 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0053 4717 - Štátna pokladnica 

 (ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

                               

Obec Obec Zemplínska Teplica 

Sídlo: Okružná 340/2, 076 64  Zemplínska Teplica 

Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Jozefína Uhaľová 

IČO: 00332194 

DIČ: 2020741294 

IBAN1: SK11 5600 0000 0043 2203 5001 

SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84110 - Všeobecná verejná správa 

(ďalej len „obec“ alebo „samosprávny kraj“) 

  

                                                 
1 IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude 

obec/kraj uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov, uvedie/ú sa aj  tento/tieto iný/é IBAN. Za 

oprávnené budú považované aj platby z iného bankového účtu/ov preukázateľne patriace obci/kraju.“ 
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Článok I. 

Predmet dodatku 

 

Na základe oznámenia zo dňa  29.11.2022 o zmene štatutárneho zástupcu sa úvodné 

ustanovenia dohody na strane právnickej osoby - Obec Zemplínska Teplica menia nasledovne:  

 

Z: Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Jozefína Uhaľová  

 

Na: Zastúpený štatutárnym zástupcom: Rastislav Majoroš 

 

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok sa uzatvára v zmysle čl. VII. bod 1) dohody č. 22/45/054/309 zo dňa 25.10.2022. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis a jeden 

rovnopis obdrží právnická osoba. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 

22/45/054/309. 

 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Platnosť dodatku skončí splnením záväzkov zmluvných 

strán.  

 

3. Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne a 

dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzatvorili ho v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Ostatné články a body dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.  

 
 
V Trebišove dňa    V Trebišove dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

 

Za zamestnávateľa:  Za úrad: 

   

   

Rastislav Majoroš  Mgr. Martin Dzielavský 

štatutárny zástupca  riaditeľ úradu 

    

 

 

 

Dodatok osobne prevzal /a/: 


