
Dodatok C. 1

k dohode c. 17/§51/2011 zo dna 02.02.2011
o zabezpecení podmienok vykonávania

absolyentskej praxe absolventa školy, vedeného v evidenci i uchádzacov o zamestnanie
uzatvorenej podl'a ustanovenia § 51 odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky c. 44/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov a Obcianskeho zákonníka C.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

(dalej len "dohoda")
medzi:
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Úradom práce,
sociálnych vccí a rodiny v Prievidzi
so sídlom : ŠlU11perská1,971 01 Prievidza
zastúpený riaditelom: Mgr. Celestínom Cernákom
[CO: 37916289 DIC: 2021767308
bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava císlo úctu: 7000142000/8180
(dalej len "úrad PSVR")

a
zamestnávatel'om
Mesto Prievidza
adresa PO alebo miesto podnikania FO: Námestie slobody 14,971 01 Prievidza
zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: JUDr. Katarínou Macháckovou
ICO: 00318442 DIC: 2021162814
SK NACE Rev. 2: 84.11.0/ všeobecná verejná správa
bankové spojenie: VÚB, a.s. císlo úctu: 16626382/0200

Podl'a clánku VI. bod 2. dohody c. 17/§5112011 zo dna 02.02.2011 sa zmluvné strany, z dovodu
preobsadenia miesta (absolventka Romana Melušová nenastúpi na vykonávanie absolventskej
praxe -odchod do cudziny v mesiaci marec 2011), dohodli na nasledovnej zmene:

Príloha c. 1 k dohode c. 17/§5112011Menný zoznam absolventov škol, vedených v evidencii
uchádzacov o zamestnanie a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
sa mení nasledovne: vid príloha c. 1 dodatku c. 1.

Ostatné ustanovenia horeuvedenej dohody zostávajú nezmenené.
Tento dodatok C. 1 tvorí neoddelitel'nú súcast' dohody C. 17/§5112011 zo dna 02.02.20] 1.
Dodatok nadobúda platnost' dnom podpísania oboma zúcastnenými stranami a úcinnost' dnom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Je vypracovaný v troch rovnopisoch, pricom úrad obdrží
dve vyhotovenia a zamestnávatel' jedno vyhotovenie. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú
oprávnení tento dodatok podpísat', ~recítali si ho, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním,
neuzavreli ho v tiesni ani za inak qApadnenevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho dobrovol'ne podpisujú.

Dr. Katarína Mach '

primátorka mesta



Menný zoznam absolventov škol, vedených v evidencii ucbádzacov o zamestnanie a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventske.i praxe

Príloha c. I dodatku c. I k Dohode c 17/§51/2011 o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamcstnanie. podl'a § 51 zákona NR SR c. 5/2004 ZL o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení níektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

IISK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomických cinností (Vyhláška ŠÚ SR c.306/2007 Z.z.)
21KZAM - Opatrenie ŠÚ SR C.16/200I Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní
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Mgr. C estín Cernák
riaditer úradu

Druh a sposob získavania praktických Požadovaný
Doba vykonávania

Miesto vykonávania
Fyzická osoba, pod ktore.i vedením bude

Priezvisko, meno, titI.
Druh pracovného miesta skúsenosti vo v3zbe naSK NACE Rev. 2 1/ stupen

absolventskej praxe (termín
absolventskej praxe

absolvent školy vykonávat' absolventskú

absolventa školy
a KZAM 2/ vzdelania od -do)/pocet pracovných

(adresa)
prax (meno,priezvisko, titul a funkcia

dní v týždni alebo profesia)

Bc. Monika Chlpeková 07
07.02.201 1-3l.05.201 II

5 dní v ryždni: Po- Pia

07.02.2011-3105.2011/ Ing. Ludmila Richterová, vedúca odboru
Magdaléna Kollárová 06

5 dní v týždní: Po- Pia dani, poplatkov, obchodu a služieb

Nám. slobody 14.
Ing. Peter Hrabovský, vedúcí oddelenia

admínistrativne práce, archivovanie a stavebného poriadku
Romana Melušová KZAM 3439 03/ asistent v

zakladaníe dokumentov, práca s PC
06 nenastúpi na abs. prax 97101 Prievidza, Hollého 2,

Ing. Milan Kucík, vedúci odboru vnútornejadminístratíve 971 01 Prievidza
správy

Denisa Procková! preobsadeníe 06
15.02.2011-3105.2011/ MVDr. Norbert Turanovic. prednosta MsÚ

R. Melušovej 5 dní v týždni: Po- Pia (podl'a zadelenia na jednotlivé odbory)

Michaela Laliková 05
15.02.2011-3105.2011/

5 dní v týždni: Po- Pia

Za úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracoval zamestnanec úradu: Mgr. Daniela Kovácová

Telefonický kontakt: 046/2440459

E-mail: Daniela.kovacova@upsvar.sk

Dátum: 11.02.2011


