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D O D A T O K č. 2
k dohode č. 8/§52/2016/ NP PZ VAOTP
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec
uzatvorený 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 „dodatok“)
Účastníci dohody
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
v mene ktorého koná: riaditeľka Ing. Viera Hanesovská
IČO 30794536
bankové spojenie
č. účtu
(ďalej len „úrad“)
a
Obec Ratková
Sídlo Ratková 1, 982 65 Ratková
zastúpená starostom Bc. Jánom Bobrovským
IČO: 00318 990
bankové spojenie:
č. účtu
(ďalej len „ obec“)
uzatvárajú
tento dodatok.
Článok I.
Predmet dodatku
Na základe žiadosti zo dňa 27.06.2016 o zmene denného rozvrhu vykonávania aktivačnej
činnosti a v zmysle článku VII. – Všeobecné a záverečné ustanovenia – ods. 1 dohody č.
8/§52/2016/NP PZ VAOTP na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných
Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce.
sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnost formou
menších obecných služieb pre obec podľa §52 zo dňa 29.03.2016 sa predmetná „Dohoda“
mení a dopĺňa nasledovne:
V článku III. „Práva a povinnosti obce“ sa mení bod 3. v nasledovnom znení:
3. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej
činnosti UoZ v štruktúre :
deň
ukazovateľ
časové rozpätie
(v hodinách)
počet
zaradených
UoZ

Pondelok
od - do od - do
6,0010,00

Utorok
od - do
6,0010,00

9

9

od - do

Streda
od od - do
do
6,0010,00

9

Štvrtok
od - do
6,0010,00

od - do

9

Piatok
od - do
6,0010,00

od - do

9

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom 1.07.2016.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis
a jeden rovnopis obdrží obec.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku k dohode si prečítali, porozumeli mu a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
5. Ostatné články a body dohody zostávajú nezmenené.
V Revúcej, dňa

........................................................
Bc. Ján Bobrovský
starosta

V Revúcej, dňa

................................................
Ing. Viera Hanesovská
riaditeľka úradu

