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A SOCIÁLNA INKLÚ'lIA

IT MS kód: 27110130038

Spis číslo: DS 1/0AOTPO/ZAM/2014/17049
Záznam číslo: 2014/

DODATOK č. 1I2014/NP VAOTP - 4
"Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4 "
k Dohode č. 10/§52a/2014
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby a podmienkach
poskytnutie príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej
služby právnickej alebo fyzickej osobe
(ďalej len "dodatok")

medzi účastníkmi dohody:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
sídlo: 92901

Dunajská Streda, Ádorská 41

zastúpený riaditeľkou:

Ing. Zdenkou Masodiovou

IČO: 378475 54
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
č. IBAN: SK34 8180 0000 0070 0012 9308
(ďalej len "úrad")

a

Zamestnávateľ
Obec Orechová Potôň
so sídlom: 930 02 Orechová Potôň
IČO:

Č.

281

OO 305 669

SK NACE Rev. 2: 84110
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Článok l.
Predmet dodatku

Účastníci v zmysle čl. VI bod 2. Dohody č. 10/§52aJ2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej
služby a podmienkach poskytnutie príspevku na vykonávanie
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe zo dňa
28.04.2014 uzatvárajú tento Dodatok.
Premetom tohto Dodatku sú nasledovné zmeny dohody:
zmena čl.
zmena čl.
doplnenie
doplnenie

I bod č. 1)
II bod č. 2)
čl. III o bod č. 10)
čl. IVobod č. 23).

Článok II.
Obsah dodatku

Nové znenie čl. l. bod č. 1tdohody:
1) Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len "dobrovoľnícka
služba") podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v znení neskorších
predpisov
(ďalej len "zákon o službách
zamestnanosti"), v zmysle:
Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia a
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Názov projektu: Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4
Kód ITMS : 27110130038
Nové znenie čl. II. bod č. 2) dohody:
2) PO/FO berie na vedomie, že finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je verejným
prostriedkom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu § 2 písm. a) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách verejnej
správy"). Finančný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku
z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere 15 % : 85 %. Na použitie týchto
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia
sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
502/2001 z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.)
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PO/FO sucasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako prijímateľ pomoci dodržiavať
pravidlá oprávnenosti výdavkov.
Čl. III. sa dopÍňa o bod č. 10) a znie:
10) Doručiť PO/FO materiály zabezpečujúce
príspevkov z prostriedkov ESF.

publicitu

spolufinancovania

poskytnutých

Čl. IV. sa dopÍňa o bod č. 23) a znie:
23) Označiť priestory PO/FO (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré PO/FO doručí úrad. Označenie ponechať
po dobu trvania dobrovoľníckej služby.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti dohody dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom úrad obdrží 2 vyhotovenia a PO/FO 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
4. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že obsah dodatku je
prejavom ich vôle, neuzatvorili ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok,
prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho o.
ho vlastnoručne podpisujú.
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Ing. Szilárd tIl;.W1tf,y\

štatutárny zástup~~~~~
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g. Zdenka Masodiová

riaditeľka ÚPSVR Dunajská Streda
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