
k Dohode č. 33/§50j/NS/2013/NP o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a tegionálnej 
zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

uzatvorený medzi: 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 
Adresa Vajanského 17, 905 01 Senica 
V zastúpení riaditeľom Ing. Ján Kovár 
IČO 37 847 635 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
č. účtu Výdavkový účet ŠR ÚPSVR Senica 7000126019/8180 

Výdavkový účet ESF ÚPSVR Senica 7000177916/8180 
DIČ 2021 8363 66 
(ďalej len „úrad") 

a 

Zamestnávateľom 
Právnickou osobou Základná škola 
Adresa Komenského 959, 905 01 Senica 
V zastúpení štatutárom PaedDr. Krzysztof Siwiec 
IČO 34028226 
Bankové spojenie Prima banka Slovensko a.s. 
č. účtu 9214573008/5600 
DIČ 2020958379 
SK NACE Rev2 (kód/text) 85200/ Základné školstvo 
(ďalej len „ zamestnávateľ" a spolu s úradom ďalej len „ účastníci dohody") 

Článok L 
Predmet dodatku 

1) Zmluvné strany sa na základe písomného návrhu úradu zo dňa 30.07.2013, v súlade s čl.VII. 
bod 1, dohodli takto: 

Článok VI.. Skončenie dohody, bod 5 sa mení nasledovne: 

5) Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie niektorej z povinností 
ustanovených v čl. II. v bodoch 1, 2, 3, 4, 7,10,16 a v čl. III. v bode 2. 
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• 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v rozsahu stanovenom 
v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom 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. 

3. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 

4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom úrad 
obdrží 1 vyhotovenie a zamestnávateľ 1 vyhotovenie. 

6. Účastníci dohody si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali. 

V Senici, dňa31.07.2013 . V Senici, dňa31.07.2013 


