D O D A T O K č. 1
k dohode č. 38/§52/2015/ ŠR
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
Zastúpený riaditeľkou: Ing. Viera Hanesovská
IČO 30794536
IBAN:
(ďalej len „úrad“)
a
Obec Ratková
Sídlo: Ratková 1, 982 65 Ratková
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Bc. Ján Bobrovský
IČO: 00318 990
IBAN:
(ďalej len „ obec“)
uzatvárajú
tento dodatok.
Článok I.
Predmet dodatku
Na základe žiadosti zo dňa 25.11.2015 o vytvorenie pracovného miesta na organizovanie
aktivačnej činnosti a v zmysle článku VI. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č.
38/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zo dňa 29.09.2015 sa
predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne:
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V článku III „Práva a povinnosti úradu“ sa menia body 3, 4 v nasledovnom znení:

-

3. Poskytnúť obci príspevok podľa § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti
na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti najviac
vo výške 2836,8 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje aktivačnú činnosť, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 1088
€, spolu najviac vo výške 3924,80 €, slovom: Tritisícdeväťstodvadsaťštyri € 80
centov.
4. Pri stanovení celkovej výšky poskytovaného príspevku podľa bodu 3 zohľadniť
dohodnutý týždenný rozsah vykonávania aktivačnej činnosti (ak bude menej ako 20
hodín, do celkovej výšky príspevku sa započítava len pomerná časť príspevku), termín
začatia vykonávania aktivačnej činnosti, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. IV. bod
2, ako aj celkový počet UoZ, ktorí vykonávajú, resp. vykonávali aktivačnú činnosť a
taktiež skutočnosť, či bude UoZ zaradený na aktivačnú činnosť počas prvých najviac
šiestich kalendárnych mesiacov, resp. opakovane počas ďalších dvanástich
kalendárnych mesiacov. Po zohľadnení týchto skutočností poskytnúť obci mesačne
príspevok za 1 UoZ vykonávajúceho aktivačnú činnosť v štruktúre:
- príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti
pri UoZ prvý krát zaradenom na aktivačnú činnosť najviac vo výške 63,60 €,
- príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti
pri UoZ opakovane zaradenom na aktivačnú činnosť najviac vo výške 36,40 €
- príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje
aktivačnú činnosť, najviac vo výške 27,20 €,
spolu mesačne za 1 UoZ najviac vo výške pri prvom zaradení UoZ na aktivačnú činnosť
90,80 €, pri opakovanom zaradení UoZ na aktivačnú činnosť 63,60 €.

V článku IV „Práva a povinnosti obce“ sa mení bod 4. v nasledovnom znení:
4. Koordinovať aktivačnú činnosť UoZ prostredníctvom 1 vlastných zamestnancov a 0
zamestnanca prijatého na tento účel do pracovného pomeru z radov UoZ, ktorý bude
organizovať aktivačnú činnosť UoZ v rozsahu 17,5 hodín týždenne na jedného
zamestnanca. Ak nastane skutočnosť, ktorá má za následok ukončenie pracovného
pomeru zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (ďalej aj „organizátor), je
obec povinná v spolupráci s úradom do 15 kalendárnych dní od skončenia
pracovného pomeru určiť iného zamestnanca, ktorý bude aktivačnú činnosť UoZ
organizovať. Ak obec neurčí (nezamestná) organizátora, je za organizovanie
aktivačnej činnosti zodpovedný štatutárny zástupca obce.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
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 obce

V Revúcej, dňa

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