DODATOK č. 1 K DOHODE
č. 45/§ 52a/2015/ ŠR zo dňa 25.03.2015, účinnej odo dňa 1.4.2015
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach
poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
služby právnickej alebo fyzickej osobe
uzatvorená podľa ustanovenia § 52a 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
Bardejov
Sídlo: Dlhý rad 17,085 71 Bardejov
V mene ktorého koná: Ing. Pavol Šoth,
riaditeľ
IČO: 30 794 536
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu IBAN: SK92 8180 0000 0070 0053 3239
(ďalej len „úrad“)
a
Obec Raslavice
Sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Zastúpená Štatutárnym zástupcom: Marekom Rakošom
IČO: 00 322521
Bankové spojenie: VI B. a.s. č. účtu IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 (ďalej len,.
PO/FO“)

Článok I.
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa menia nasledujúce články a body dohody nasledovne:
Bod 1 v Článku IV. Práva a povinnosti úradu
Úrad sa zaväzuje:
I. Poskytovať PO/FO príspevok podľa § 52a ods. 4, 5, 6, a 8 zákona o službách
zamestnanosti na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované
vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, úrazové
poistenie UoZ vykonávajúcich dobrovoľnícku službu, úhradu časti nákladov na
osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie a časti ďalších
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti
celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej
služby (ďalej len „organizátor").
najviac v celkovej výške 952 € 80 centov
slovom: Deväťstopäťdesiatdva € osemdesiat eurocentov

Bod 2 v článku IV. Práva a povinnosti úradu
2. Pri stanovení celkovej výšky príspevku podľa bodu I. tohto článku zohľadniť

termín začatia vykonávania dobrovoľníckej služby, dohodnutý počet UoZ
uvedený v íl. V bod 2, ako aj celkový počet UoZ, ktorí vykonávajú, resp.
vykonávali dobrovoľnícku službu. Po zohľadnení týchto skutočností
poskytnúť PO/FO mesačne príspevok za 1 UoZ vykonávajúceho
dobrovoľnícku službu v štruktúre:
- príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním a
prevádzkou dobrovoľníckej služby najviac vo výške 79,40 €,
- príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý
organizuje dobrovoľnícku službu, najviac vo výške 0,00 €, spolu mesačne za
1 UoZ najviac vo výške 0,00 €.

Článok II.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi

dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Účinky tejto
dohody zanikajú splnením záväzku účastníkov tejto dohody, pokiaľ nedôjde k
jej ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI. Dohody č. 45/52a/20l5/ŠR.

2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť

originálu, pričom úrad prijme dva vyhotovenia a PO/FO jedno vyhotovenie.

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 nedeliteľnou súčasťou dohody Č. 45/52a/2015/ŠR
uzatvorenej dňa 25.03.2015 a účinnej odo dňa 01.04.2015.

5. Ostatne články a body zostávajú nezmenené.
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