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DODATOK č. 1
k dohode číslo 17/30/052/87/NP PZ VAOTP-2
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb obci
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“).
Účastníci dohody
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Sídlo: Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Zastúpený riaditeľom: Ing. Jaroslavom Demianom
IČO 30794536
IBAN:
(ďalej len „úrad“)
a
Obec Šivetice
Sídlo: Šivetice 97, 049 14 Licince
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ľudovítom Sendreiom
IČO: 00328863
IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84110/všeobecná verejná správa
(ďalej len „obec“)

Článok I
Predmet dodatku
V zmysle článku VII. – Všeobecné a záverečné ustanovenia – ods. 1 dohody č.
17/30/052/87/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb obci zo dňa 24.04.2017 (ďalej len „dohoda“), sa
predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne:
Článok II. bod č. 3 sa mení v plnom rozsahu nasledovne:
3. Poskytnúť obci príspevok podľa § 52 ods. 7 a 8 zákona o službách zamestnanosti na úhradu
časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške
2587,14 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje
aktivačnú činnosť, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 1940,22 €, spolu najviac vo
výške 4527,36 €, slovom: štyritisíc päťstodvadsaťsedem € 36 centov.

Článok III. bod č.3 a 4 sa mení v plnom rozsahu nasledovne:
3. Zabezpečiť po dobu od 01.05.2017 do 31.10.2017 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 9
UoZ v štruktúre:
Druh vykonávaných
prác podľa § 52 ods. 2
zákona o službách
zamestnanosti

Počet UoZ

ISCO-08

Termín vykonávania
od/do

9

9612002

10.05.2017-31.10.2017

Pomocné práce

Rozsah
(týždenný rozvrh
hodín)

20

4.
Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej
činnosti UoZ v štruktúre:
deň
ukazovateľ
časové rozpätie
(v hodinách)
počet UoZ

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do
8,008,008,008,008,0012,00
12,00
12,00
12,00
12,00

9

9

9

9

9

Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
3. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom úrad obdrží 1 vyhotovenie a obec 1 vyhotovenie.
5. Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho
obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú.

V Revúcej dňa

_______________________
Ľudovít Sendrei
starosta

V Revúcej dňa

_______________________
Ing. Jaroslav Demian
riaditeľ úradu
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