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D O D A T O K č. 1
k dohode č. 17/30/52A/225/NP PZ VAOTP-2
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosť formou dobrovoľníckej
služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosti formou dobrovoľníckej služby
právnickej osobe
medzi účastníkmi dohody:
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Revúca
Sídlo: Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
V zastúpení: Ing. Jaroslavom Demianom, riaditeľom
IČO: 37 949 578
IBAN:
(ďalej len ,,úrad PSVR“)
a
Obec Ratková
Sídlo: Ratková 1 , 982 65 Ratková
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Bc. Jánom Bobrovským, starostom
IČO: 00318990
DIČ: 2021230365
IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84110- všeobecná verejná správa
(ďalej len „právnická osoba“)
Článok I.
Predmet dodatku
1.

V zmysle článku VII. – Všeobecné a záverečné
ustanovenia – ods. 1 Dohody č.
17/30/52A/225/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej
činnosť formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosti
formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe zo dňa 27.06.2017 (ďalej len „dohoda“),
sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne:

V Článku II. „Práva a povinnosti úradu“ sa bod č. 1 mení v plnom rozsahu nasledovne:
Úrad sa zaväzuje:

1. Poskytnúť právnickej osobe príspevok podľa § 52a ods. 4 a 5 zákona o službách
zamestnanosti na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej
služby, najviac vo výške 3162,06 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce
zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, ak má takého zamestnanca,
najviac vo výške 2371,38 €, spolu najviac vo výške 5533,44 € slovom:
päťtisícpäťstotridsaťtri €, 44 centov.
Národný projekt PZ VAOTP-2
sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

V Článku III. „Práva a povinnosti PO/FO“ sa bod č. 3 a 4 mení v plnom rozsahu
nasledovne:
3. Zabezpečiť po dobu od 01.07.2017 do 31.12.2017 vykonávanie dobrovoľníckej služby
pre 11 UoZ v štruktúre:
Druh vykonávaných
činností podľa § 52a
ods. 1 zákona
Počet UoZ ISCO-08
o službách
zamestnanosti
Organizátor voľného
7
3332
času
Údržbárske práce
4
9622

Termín vykonávania
od/do

Rozsah
(týždenný rozvrh
hodín)

01.07.2017 - 31.12.2017

20

01.07.2017 - 31.12.2017

20

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

Pondelok

Utorok

Štvrtok

Streda

Piatok

od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do
8,0012,00

8,0012,00

8,0012,00

8,0012,00

8,0012,00

11

11

11

11

11

Článok II.
Všeobecné a 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 PO/FO 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

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

V Revúcej, dňa

................................................
Ing. Jaroslav Demian
riaditeľ úradu PSVR Revúca

