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DODATOK Č. 1 K DOHODE č. 202110668 

o účasti v projekte 

s názvom 

„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dohoda") 

Účastníci dohody 

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

IČO: 36126624 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

a 

Účastník projektu: 
Meno, priezvisko, titul: 
Ivana Ťapušková 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého bydliska (vrátane PSČ): 
Pribinova , 972 71 Nováky 

Adresa prechodného bydliska (vrátane PSČ) : 

Telefón: 

E-mail : 

IBAN: 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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uzatvárajú 
tento Dodatok č. 1 k Dohode č. 2021/0668 o účasti v projekte s názvom „Podpora 

zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" (ďalej tiež len „Dohoda"). 

Preambula 

(1) Účastníci dohody dňa 22.06.2021 uzatvorili podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov Dohodu o účasti v projekte s názvom „Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra č . 2021/0668 (ďalej len „Dohoda"), ktorej 
predmetom je úprava práv a povinností Účastníka projektu - zamestnanca 
Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. (ďalej len „HBP, a.s.") a Prijímateľa (ďalej 
spoločne aj ako „Účastníci Dohody") pri realizácii aktivít národného projektu 
implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" (ďalej len „projekt"). 

(2) V súlade s článkom VI ods. 3 Dohody sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku 
č. 1 k Dohode. 

Článok 1 
Zmena Dohody 

Dohoda sa mení týmto dodatkom takto: 

V Článku I. ods. 2 písm. c) sa text „V prípade prekážky v účasti v projekte z dôvodu 
dočasnej pracovnej neschopnosti alebo neprítomnosti z dôvodu ošetrovania člena rodiny 
v trvaní dlhšom ako 14 dní je možné pozastaviť plynutie doby účasti v projekte , a to na 
počet dní, v ktorých táto prekážka trvala a za ktoré Účastník projektu poberal 
nemocenské alebo ošetrovné. Pozastaviť plynutie doby účasti v projekte podľa 

predchádzajúcej vety je možné najviac o 3 mesiace. O pozastavenie plynutia doby účasti 
v projekte z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete musí Účastník projektu 
Prijímateľa požiadať bez zbytočného odkladu po tom, čo táto skutočnosť nastala." 

nahrádza textom 

„V prípade prekážky v účasti v projekte z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo 
neprítomnosti z dôvodu ošetrovania člena rodiny v trvaní dlhšom ako 1 O dní, sa účasť na 
projekte prerušuje automaticky od 11. dňa, bez vykonania ďalších úkonov zo strany 
Účastníka projektu. Plynutie doby účasti v projekte sa pozastavuje na počet dní, v ktorých 
táto prekážka trvala, najviac však o 3 mesiace.". 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom Prijímateľ si ponechá 3 vyhotovenia a Účastník projektu 1 vyhotovenie. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Ustanovenia Dohody, ktoré nie sú 
dotknuté týmto dodatkom zostávajú aj naďalej platné a účinné. 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Účastníkmi Dohody a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § Sa ods. 13 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, 
jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú. 

v ... T!.f;!!.e~~( .. .. ........ ......... . . V Novákoch: 

D v • 14 -09- 2021 na . ... ... ...... ..... „ „ Dňa: .. .. l 4. ~oa.-. ·20l\ 

Za Príj ímatel' a: Ing. MARTINA LAMACl<OVA Za Účastníka projektu: 
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

POVERENIE 

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

poveruje 

Ing. Martinu Lamačkovú, vedúcu odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na zastupovanie v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného 

príspevku v rámci: 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 

Investičná priorita: 

Špecifický cieľ: 

Kód vyzvania: 
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3.1 

3.1.2 

OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03 

Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 

na všetky úkony súvisiace s realizáciou projektu po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, najmä na podpisovanie Dohôd o účasti v projekte, Dohôd o ukončení účasti 
v projekte a ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu. 

Toto poverenie je účinné od 26.10.2020. 

Poverenie platí až do jeho odvolania. 

V Trenčíne, dňa 26.10.2020 

1 L v 

Ing. Jaroslav BASKA 
predseda 

Poverenie prijímam: 

Ing. ~rt,~a Lamačková 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondzi' 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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