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Dodatok č. 02/§52/2014 k Dohode č. 19/§52/2014/ŠR 

 

DODATOK 

č. 02/§52/2014 

k DOHODE 

č. 19/§52/2014/ŠR 
 

na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 

a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb pre obec 
uzatvorená podľa ustanovenia § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 
uzatvorený  

medzi účastníkmi dohody: 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 

Sídlo      Krajinská cesta 5053/13, 921 01  Piešťany 

V zastúpení:    PhDr. Zuzana Komárková, riaditeľka 

IČO:  37847724    DIČ: 2021767484    

bankové spojenie        Štátna pokladnica     č. účtu  7000128276/8180  

IBAN:      SK59 8180 0000 0070 0012 8276   

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Obec Ostrov 

Sídlo     Ostrov 315, 922 01  Ostrov 

Zastúpená starostkou:  PhDr. Dana Borovská 

IČO     00312827  DIČ  2020530941 

bankové spojenie   IBAN:  SK15 5600 0000 0052 2250 3001 

(ďalej len „ obec“) 

 

 

(spolu len „účastníci dohody“). 

 

 

Dodatok č. 02/§52/2014 k Dohode č. 19/§52/2014/ŠR, ktorým sa mení obsah zmluvy takto: 

 

 

Článok I. 

 

Predmet dodatku č. 02/§52/2014 k Dohode č. 19/§52/2014/ŠR 

 

Na základe oznámenia zamestnávateľa zo dňa 16.12.2014 o zmene štatutárneho zástupcu 

Obce Ostrov v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb pre obec podľa §52 sa zmluvné strany dohodli v súlade s čl. VI bod 2 

dohody č. 19/§52/2014/ŠR zo dňa 25.07.2014 na zmene dohody takto: 
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Dodatok č. 02/§52/2014 k Dohode č. 19/§52/2014/ŠR 

 

z 

 

Obec Ostrov 

Sídlo:  Ostrov 315, 922 01 Ostrov 

V zastúpení štatutárnym zástupcom: PhDr. Dana Borovská, starostka 

 

na 

 

Obec Ostrov 

Sídlo:  Ostrov 315, 922 01 Ostrov 

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Jozef Tkácz, starosta 

 

 

Článok II. 

 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 02/§52/2014 k Dohode 

č.19/§52/2014/ŠR 
 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody č. 19/§52/2014/ŠR zo dňa 25.07.2014.  

 

2. Ostatné časti dohody č. 19/§52/2014/ŠR zo dňa 25.07.2014 zostávajú v platnosti 

nedotknuté. 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží dva rovnopisy 

a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 

a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli dodatok v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch účastníkov 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.  

 

V Piešťanoch, dňa  14.1.2015           V Piešťanoch, dňa 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jozef Tkácz                 PhDr. Zuzana Komárková 

         starosta Obce Ostrov             riaditeľka ÚPSVaR Piešťany 

                    


