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                     DODATOK 

 

č. 001/§50j/NS/2015 
 

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa               
§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
k  

DOHODE 
č. 017/§50j/NS/2014 uzatvorenej zo dňa 26.08.2014 

(ďalej len „dohoda“) 
 

uzatvorený medzi : 
 
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany 
Sídlo:  Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 
V zastúpení:  PhDr. Zuzana Komárková, riaditeľka 
IČO:  30794536 
Bankové spojenie:   
IBAN:   
(ďalej len ,,úrad“) 

 
a  

zamestnávateľom 
 
Mesto Vrbové 
Sídlo:  Ul. Gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 
V zastúpení štatutárnym zástupcom:  Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka  
IČO:  00313190  
DIČ:  2020531040 
SK NACE Rev2  (kód/text) 84.11.0/Všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie:   
číslo účtu:   
IBAN:  

(ďalej len  „zamestnávateľ“) 
(spolu len „účastníci dohody“) 

 
 
 
Dodatok č. 001/§50j/NS/2015 k Dohode č. 017/§50j/NS/2014, ktorým sa mení obsah zmluvy 
takto: 

 
 

Článok I 

Preambula 

 
V zmysle ustanovení zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úrad práce,  
 

 
1 

 



Kód ITMS: 27110130040  
Dodatok č. 001/§50j/NS/2015 
 
 
 
sociálnych vecí a rodiny vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb 
zamestnanosti, pričom má spôsobilosť na uzatváranie dohôd v zmysle osobitných predpisov. 
 

 

Článok II 

Predmet dodatku č. 001/§50j/NS/2015  
k Dohode č. 017/§50j/NS/2014 

 
 

Na základe oznámenia zamestnávateľa zo dňa 09.01.2015 o zmene štatutárneho zástupcu               
mesta Vrbové v zmysle Dohody č. 017/§50j/NS/2014 zo dňa 26.08.2014 o poskytnutí príspevku 
na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa zmluvné strany dohodli v súlade s čl. II bod 7) na zmene dohody takto: 
 
 
z 
 
zamestnávateľom 
Mesto Vrbové 
Sídlo:  Ul. Gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 
V zastúpení štatutárnym zástupcom:  Ing. Jánom Jánoškom, primátorom  
 
na 
 
zamestnávateľom 
Mesto Vrbové 
Sídlo:  Ul. Gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 
v zastúpení štatutárnym zástupcom:  Dott. Mgr. Emou Maggiovou, primátorkou  
 
 
 
 

Článok III 

Všeobecné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 001/§50j/NS/2015  
k Dohode č. 017/§50j/NS/2014 

 
 

1. Ostatné údaje Dohody č. 017/§50j/NS/2014 zo dňa 26.08.2014 ostávajú nezmenené. 
 
2. Dodatok č. 001/§50j/NS/2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody č. 017/§50j/NS/2014 zo dňa 

26.08.2014. 
 
3. Dodatok č. 001/§50j/NS/2015 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi 

dohody. Účastníci dodatku sa dohodli, že dodatok nadobúda účinnosť pri splnení podmienky  
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4. jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 

5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zamestnávateľ a dva 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany. 

 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku k dohode si 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. 

 
 
 

Piešťany, 22.01.2015      Piešťany, 22.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
                   „Signed“                     „Signed“ 
 
 
....................................................... .......................................................... 
        Dott. Mgr. Ema Maggiová                                                PhDr.  Zuzana Komárková 
              primátorka mesta                                                                riaditeľka úradu 
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