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DODATOK č. 1 

 

k dohode číslo: 22/41/054/184 
o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci 
národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3  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 vykonávajúce hospodársku činnosť 

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

zo dňa 30.03.2022 

(ďalej len „dodatok“), 
uzatvorený medzi: 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice 
sídlo: Staničné námestie 9, 042 11  Košice-Staré Mesto 
v mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc. riaditeľ úradu 
IČO: 30794536 
DIČ: 2021777780 
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0053 4063 - Štátna pokladnica 
(ďalej len ,,úrad“) 

 
a 
 

zamestnávateľom 
právnickou osobou 
názov/meno: Obec Geča 
sídlo/prevádzka: Kostolná 8, 044 10 Geča   
zastúpeným štatutárnym zástupcom: MVDr. Patrik Rusňák 
IČO: 00690236 
DIČ: 2021261198 
SK NACE Rev2 (kód/text) 84110 – Všeobecná verejná správa 
bankové spojenie: 
IBAN: SK85 5600 0000 0004 3463 8001   
 
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
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Na základe žiadosti zamestnávateľa zo dňa  27.10.2022, 
v ktorej zamestnávateľ žiada o predĺženie lehoty na preobsadenie pracovného miesta :  

po zamestnancovi: Vladimír Pálenčár  
sa článok V, bod 5 dohody dopĺňa nasledovne : 

 
 

5) V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca: Vladimíra 
Pálenčára, na ktorého pracovné miesto  sa poskytujú finančné príspevky, je 
zamestnávateľ povinný preobsadiť pracovné miesto ZUoZ z oprávneného územia 
a z oprávnenej cieľovej skupiny podľa čl. II. bodu 2 v lehote do 60 kalendárnych 

dní od jeho predčasného skončenia.  
 
 

 

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

 
Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej dohody ostatné ustanovenia dohody                   
č. 22/41/054/184 ostávajú nezmenené. 
 
Dodatok  je vyhotovený v  2 rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis 
a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis. 
 
 
 
V  Košiciach, dňa  
 
 
 
 

Za právnickú osobu:  Za úrad: 
   
   

MVDr. Patrik Rusňák  Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc. 
štatutárny zástupca  riaditeľ úradu 

    
 


