ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ BYSTRICA
Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica
č.k.: BB2/OAOTPaESF/ZAM/2022/926

Banská Bystrica dňa 24.02.2022
ROZHODNUTIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica (ďalej „úrad“) príslušný na konanie podľa § 13 ods. 2
písm. b) a § 70 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o službách zamestnanosti“) rozhodol takto:
V zmysle § 55 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti
mení
postavenie chránenej dielne odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
podnikateľskému subjektu, právnickej osobe
obchodné meno: INTEGRA - chránené dielne, n.o.
sídlo podnikania: Priemyselná ulica 15636/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31908918
(ďalej „účastník konania“)

Miesto výkonu činnosti chránenej dielne: Priemyselná ulica 15636/18, 974 01 Banská Bystrica,
Predmet prevažujúcej činnosti právnickej osoby podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 43.32
– stolárske práce
Predmet činnosti chránenej dielne: stolárska dielňa

ODÔVODNENIE
Úradu bola dňa 17.02.2022 pod číslom: 2022/44326 doručená žiadosť o zmenu v priznanom postavení
chránenej dielne pre právnickú osobu INTEGRA – chránené dielne, n.o., IČO: 31908918.
Žiadateľ predložil Rozhodnutie Okresného úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy o výmaze pôvodnej
adresy sídla : Cementárenská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica a zapísaní novej adresy sídla :Priemyselná ulica
15636/18, 974 01 Banská Bystrica. So zmenou sídla priamo súvisí aj zmena miesta výkonu činnosti chránenej
dielne.
Úrad po preskúmaní žiadosti, v zmysle ktorej žiadateľ žiada o :
- zmenu sídla podnikania
- zmenu miesta výkonu činnosti chránenej dielne
dospel k názoru, že sú splnené podmienky pre vykonanie zmeny v priznanom postavení chránenej dielne, a
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Úrad mení žiadateľovi priznané postavenie
chránenej dielne odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku nadobudne právoplatnosť, je preskúmateľné
súdom.
Tomáš Gbúr, MBA
riaditeľ úradu

