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Dodatok č.1 k dohode 

 č.  22/45/054/229  
 

o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  v rámci  

národného projektu Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.2  podľa § 54 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku 

činnosť 

 

   

uzatvorený v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov medzi účastníkmi dohody: 

 

(ďalej len „dodatok“), 

 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov 
sídlo: M.R.Šefánika 73/23, 075 01 Trebišov 

v mene ktorého koná: Mgr. Martin Dzielavský, riaditeľ ÚPSVR Trebišov 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN:  SK5381800000007000534717 – Štátna pokladnica 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

zamestnávateľom             

právnickou osobou      

názov/meno: Obec Zemplínske Jastrabie                                         

sídlo/prevádzka: Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie   

zastúpeným štatutárnym zástupcom: RNDr. Daniel Kenderka 

IČO: 00332216 

DIČ: 2020773634 

SK NACE Rev2 : 84110-Všeobecná verejná správa 

IBAN: SK95 0200 0000 0000 0462 5622, SK73 5600 0000 0043 2625 6004 

Zapísaný v registri organizácií ŠÚ SR pod číslom: 313-1547-20  

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 
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Článok I. 

Predmet dodatku 

 
V súlade s ustanovením článku VII „Všeobecné záverečné ustanovenia“ bod 1 dohody 

22/45/054/229, uzatvorenej dňa 16.8.2022, na základe oznámenia zamestnávateľa zo dňa 

5.12.2022 dochádza k zmene štatutárneho zástupcu zamestnávateľa – starostu obce, 

nasledovne: 

 

 

Nový štatutárny zástupca – starosta obce s účinnosťou od 28.11.2022 /Osvedčenie/ : 

RNDr. Daniel Kenderka, nar. 22.01.1976, bytom Lipová 98/1, Zemplínske Jastrabie. 

 

 

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Dodatok sa uzatvára v zmysle čl. VII. bod l) dohody. Dodatok je vyhotovený v dvoch 

rovnopisoch , z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis  a jeden rovnopis obdrží 

zamestnávateľ. Je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené dohodou a dodatkom č.1 sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike ako aj platnými právnymi predpismi Európskej únie, ktoré majú 

vzťah k záväzkom účastníkov dohody/dodatku.  

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi  a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Platnosť dodatku skončí splnením záväzkov 

zmluvných strán.   

4. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že obsah dodatku je 

prejavom ich vôle, neuzatvorili ho v tiesni ani za zvlášť nevyhnutných podmienok, 

prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

5.  Ostatné  články  a body dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.  

 

V Trebišove dňa:                                                            V Trebišove dňa: 

 

 

Za zamestnávateľa:                         Za úrad: 

 

  

 

 ........................................................                             .......................................................... 

             RNDr. Daniel Kenderka                                           Mgr. Martin Dzielavský 

  starosta obce Zemplínske Jastrabie                                   riaditeľ ÚPSVR Trebišov    

- štatutárny zástupca            
 

 

 

Dodatok osobne prevzal /a/:  
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