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Dodatok č. 1
k dohode č.19/13/060/105 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
na kalendárny rok 2019.
(ďalej len „dohoda“),
uzatvorený medzi účastníkmi dohody:
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
sídlo : M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
v mene ktorého koná: Ing. Jan Gramata, MBA
IČO: 30794536
číslo účtu v tvare IBAN: SK26 8180 0000 0070 0053 0644 [Štátna pokladnica]
(ďalej len „úrad“)
a
zamestnávateľom
názov/obchodné meno: AKITA TN, s.r.o.
sídlo zamestnávateľa: Hrabovská 424/8, 911 05 Trenčín
sídlo chráneného pracoviska: 911 05 Trenčín, Zlatovská 27
v mene ktorého koná (meno a priezvisko): Janka Manduchová
IČO: 50178288
číslo účtu v tvare IBAN:SK68 0200 0000 0039 1194 3054
zapísaný v registri: obchodnom, vedenom v: Okresný súd Trenčín,
pod číslom: Sro/32742/R .
(ďalej len „zamestnávateľ“)

spolu „účastníci dohody“.

Článok I.
Na základe žiadosti zamestnávateľa o zmene účtu, z ktorého bude uskutočňovať prevody na
úhradu uplatňovaných prevádzkových nákladov sa zmluvné strany dohodli, že dohoda sa
mení v časti „zamestnávateľ“ nasledovne:
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 0900 0000 0051 6419 6436.
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Článok II.
1. Ostatné ustanovenia dohody vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane úrad a jeden
zamestnávateľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho obsah
porozumeli a súhlasia s ním.
V Trenčíne dňa ...................

Za zamestnávateľa:

........................................................
Janka Manduchová
štatutárny zástupca zamestnávateľa

V Trenčíne dňa ...................

Za úrad:

..........................................................
Ing. Ján Gramata, MBA
riaditeľ úradu
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