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Dodatok č. 1

k dohode č..21/19ĺ060/106 o poslrytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
chľánenej dielne a na úhľadu nákladov na dopravu zamestnancov podl'a $ 60 ods.2

zákona č. 5 12004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskoľších predpisov

na kalendáľny ľok 2021
(ďalej len,,dodatok"),

uzafu or ený medzi účastníkmi dodatku :

Uľadom pľáce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
sídlo : Matičné námestie 1617,022 01 Čadca
v mene ktorého koná: PaedDr. Daĺka Jašurková
ĺČo: solg+ssa
číslo účtu v tvaľe IBAN: SK79 8180 0000 0070 0053 1436 - Štátna pokladnica
(ďalej len,,úrad")

a

zamestnávatel'om
názov l obchodné rneno : obec Klokočov

sídlo zamestnávateľa: Klokočov 962,O23 22 Klokočov

sídlo chĺáneného pracoviska: Klokočov ,02322

v mene ktoľého koná (meno a priezvisko): Jana Foldinová

tČo: oo: I4O48

lČíslo/a účtďov v tvaľe IBAN:

zapísaný v Štatistickom úľade Slovenskej ľepubliky, vedenom v: ŽIIĺne,

pod číslom: 3 13-5 1 00 l2084-I8

(ďalej len,,zamestnávatel"')

spolu',účastníci dodatku"'

(ďalej len,,dodatok").

IBAN účtu, na ktoý budú poukazovanó platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totoŽný s ĺBAN účtu, z ktoróho/ých bude
zamestnávatel'uskutočňovat'bankové prevody na úhradu uplatňovarrých prevádzkových rrĺĺLkladov CHD/CHP (sluŽby, platby do ZP a SP
apod.)' uvedie/ú sa aj tento/tieto inýlÓ IBAN. Platby z iného bankového účtu/ov ako uvedené v tejto dohode o poskytnuií príspevku,
nebudú považované za oprávnené.
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čtĺnot< I. dodatku

V súlade s článkom VII. bodom 1 dohody č.21/191060/106 zo dňa |6.04.202l, na základe
oznámenia ozmene účtu zo stľany zamestnávate|'a dochádza kzmene včasti účastníci
dohody nasledovne:

doplňa sa o nové číslo účtu v časti ,,účastníci dohody" v časti identifikačných údajov
zamestnávateľa nasledovne :

pôvodne čísla účtov v tvaľe IBAN:

doplnené o nové číslo účtu k účtom v tvare IBAN :

Clánok II. dodatku

1' ostatné ustanovenia dohody č. 2111910601106 zo día 16.04.202I vrátane jej pľíloh
zostávajú nezmenené'

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č.2111910601106 zo dfia16'04.202I.
3' Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch ľovnopisoch, z ktorých jeden dostane úľad a jeden

zamestnávateľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a

účinnosť dňom nasledujúcim po dnijeho zveľejnenia.
5. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho' jeho obsah

porozumeli a súhlasia s ním.

V Čadci dŤľ-15.O7.2a2I V Čadci dťr-I5.O7.2O2Í

Zazamestnávateľa:

štatutárny zástupca zamestháv ateľ a
Jana Foldinová

Urad práce, sociálnych lieci
' a rodiny Čadca

odbor sĺuŽieb Zamestnenasti
fulailčné nárnestie 151 7

a22 a1 Čacjca 26
,1 tľ'/

I--
. Danka Jašurková

riaditeľka úľadu
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