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Kód ITMS: 312021AOSl

OPERACNY PROGRAM
ĽUDSK~ ZDROJE

Dodatok č. 1

k dohode číslo 18/44/051/224 zo dňa 10.10.2018

o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"

uzatvorená podľa ustanovenia §51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov

uzatvorený medzi účastníkmi dohody a dodatku k dohode:

(ďalej len "dodatok").

Účastníci dodatku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Sídlo: Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
V mene ktorého koná: Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka
IČO: 30794536
(ďalej len "úrad")

zamestnávateľ
Právnická osoba
Názov:
Sídlo:
Zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
SK NACE Rev2 (kód/text):
(ďalej len .zamestnávareľ")
(spolu len "účastníci dohody").

a

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50,053 II Smižany
Mgr. Miroslava Szitová PhD.
00691721
84110Nšeobecná verejná správa

Článok l.
Predmet dodatku

Na základe žiadosti zamestnávateľa o zmenu dohodnutých podmienok zo dňa 27.12.2018 sa týmto dodatkom mení
dohoda Č. 18/44/051/224 zo dňa 10.10.2018 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa
školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu .Absolventska prax štartuje
zamestnanie" uzatvorená podľa ustanovenia §5l, odsek 9 zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskej únie (d'alej len "EÚ'? a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky (ďalej len "ŠR") v súlade s čl. III. ods.8) a čl. V ods. 2) dohody, a to nasledovne:

zamestnávateľ
Právnická osoba
Názov:
Sídlo:
Zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
SK NACE Rev2 (kód/text):
(ďalej len "zamestnávate ľ")

(spolu len "účastníci dohody").

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50,053 II Smižany
Ing. Michal Kotrady
00691721
841l0Nšeobecná verejná správa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje
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sa mení:

zamestnávate!'
Právnická osoba
Názov:
Sídlo:
Zastúpeným štatutárnym zástupcom:
IČO:
.sx NACE Rev2 (kód/text):
(ďalej len .zamestnávateľ")
(spolu len "účastníci dohody").

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50,053 II Smižany
Mgr. Miroslava Szitová PhD.
00691721
841lONšeobecná verejná správa

Článok II
Záverečné ustanovenia

l) Tento dodatok je neoddelitel'nou súčasťou dohody Č. 18/44/051/224 zo dňa 10.10.2018.
2) Ďalšie ustanovenia dohody týmto dodatkom nezmenené ostávajú nedotknuté a platia v plnom rozsahu.
3) Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad prijme dva rovnopisy a zamestnávateľ

prijme jeden rovnopis. r

4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5) Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, riadne si ho prečítali, jeho obsahu
porozumeli, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom
ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi dňa o 8 -01- 2019 V Spišskej Novej Vsi dňa o 8 -01- 2019

Za zamestnávateľa;
-; ; -: .(, "l.

Za úrad: ! rad pracc, ,octáln:c" veci a rodiny
Spi,,,'<á ;'I;()\ a \'es

Odborárov S3, 052 21 ~,plšská '\ová Vcs
135

Mgr. Miroslava Szitová PhD.
štatutárny zástupca zamestnávatel'a

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

............................... __ .

Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditel'ka alebo ním poverený zamestnanec

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho Iondu v rámci Operačného programu
ľudské zdroje
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