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  Dodatok č. 1  
k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 

v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa 

 § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“  

pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 

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

neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

číslo dohody: č. 18/20/51A2/6 
 

 

medzi účastníkmi dohody:                                                                                 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 

Sídlo:                                                        Námestie slobody 1, 026 01  Dolný Kubín    

V mene ktorého koná:                              Ing. Miroslav Málik 

IČO:                                                          30794536        

Bankové spojenie:                                     

IBAN:                                                        

 

 (ďalej len „úrad“) 

                                                                  a 

 

Zamestnávateľ 

                               

právnickou osobou/fyzickou osobou      

názov/meno:                                                  MATLAK economy, s.r.o.                 

sídlo/prevádzka Aleja Slobody 1899, 026 01  Dolný Kubín   

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Pavol Matlák  

IČO:                                                               46 829 971 

DIČ:                                                               2023642676 

SK NACE Rev2  (kód/text)                           69.20.0 Účtovnícke a auditorské činnosti,  

                                                                       vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bankové spojenie:                                           

číslo účtu :                                                        

zapísaný v Obchodnom registri vedenom v Okresnom súde Žilina  

pod číslom: 57873/L 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 
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Účastníci dohody  sa dohodli v zmysle článku VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia, 

bodu 1) dohody na dodatku č. 1 k dohode.  

 

Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom č. 1 sa mení  dohoda nasledovne: 

 

 

 

Dňa 16. 01. 2019 došlo k zmene adresy sídla z pôvodnej adresy:  

- Aleja Slobody 1899, 026 01  Dolný Kubín 

 

na novú adresu: 

- Lucenkova 1222/14, 026 01  Dolný Kubín. 

  

 

Ostatné časti dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.  

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 

 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis 

a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. Účastníci dohody 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 Dolnom Kubíne, dňa                                                  V Dolnom Kubíne, dňa 

 

Za zamestnávateľa:                                                          Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

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

          Ing. Pavol Matlák                                                                  Ing. Miroslav Málik  

štatutárny zástupca zamestnávateľa                                                      riaditeľ úradu  

    


