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Dodatok

DODATOK

Č.

1/201 I

č.1/2011

k dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podl'a § 50j
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
č. 001/§50j/2011
uzatvorený medzi

Ú rad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Sídlo:
J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen
zastúpeným riaditel'om:
Mgr. Dagmar Bellová, PhD.
ICO:
37 949 560
DIC:
2 021 776218
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
(d'alej len "úrad)

Č.

účtu: 7000129260/8180

a

Zamestnávatel'om
Právnickou osobou/Fyzickou osobou: Mesto Detva
Sídlo/ Adresa trvalého bydliska: J.G.Tajovského 1369/7
Vvzastúpení štatutárnym zástupcom : lng. Ján Šufliarský
ICO : 319805
DIC: 2021318651
SK NACE Rev2 (kód/text): 84.11.0 Všeobecná verejná správa
Bankové spojenie :VUB, Retailová pobočka Detva
Č. účtu: 1853036659/0200
(d'alej len "zamestnávatel''')

Článok I.
Predmet dodatku
Články a body dohody sa menia a doplňajú

nasledovne:

1.1 V Článku VII. "Všeobecné a záverečné ustanovenia" bod 4 sa mení nasledovne:
4) Táto dohoda nadobúda platnost' dňomjej podpísania oboma účastníkmi dohody.

1.2 V Článku VII. "Všeobecné a záverečné ustanovenia" za bod 7 sa doplňajú

body 8 a 9

nasledovne:
8) Táto dohoda má charakter povinne zverejňovanej zmluvy podl'a § 5a ods. 1 z.
211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
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9) Táto dohoda podl'a § 47a ods. 1 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen: upsvar-zv.sk.

Článok II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody.
2.

Tento dodatok podl'a § 47a ods. 1 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen: upsvar-zv.sk.

3.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad PSVR obdrží dva rovnopisy
a zamestnávatel' jeden rovnopis.

4.

Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku k dohode si prečítali, porozumeli mu a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

5.

Tento dodatok je nedelitel'nou
21. 01. 2011.

6.

Ostatné články a body dohody zostávajú nezmenené.

súčast'ou dohody

Č.

001/§50j/ 2011/ uzatvorenej

dňa

Vo Zvolene, dňa 25.02.2011
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Mgr. Dagmar Bellová, PhD.
riaditel'ka

..

úradu PSVR

Predbežnú finančnú kontrolu:
1. z hl'adiska vecnej a číselnej správnosti vykonal: Jana Šufliarská
dňa: 25.02. 2011
podpis: :{
2. schválila vedúca oddelenia AOTP:
hDr. Jana Šníderová
Dňa.25.02.2011
od is:
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