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Dodatok č.l k
Dohode č. 22/§52/2014
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb pre obec
(ďalej len „dodatok“)
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 „zákon o službách zamestnanosti“)
medzi účastníkmi :
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Sídlo:
Námestie slobody č.l, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpeným riaditeľom:
PhDr. Zuzanou Krškovou
IČO:
37905511
DIČ:
2021769035
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava,
č. účtu: SK11 8180 0000 0070 0012 8073
(ďalej len „úrad“)

Obcou: Zázrivá
Sídlo:
Zastúpenou :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :

Stred 409, 027 05
JUDr. Matúšom Mníchom, starostom
00315010
2020561906
VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín
č. účtu: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
(ďalej len „ obec“ a spolu s úradom PSVR ďalej len „účastníci dohody“)

Dohoda sa mení nasledovne :
V čl. I, bode 1:
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačná činnosť“) podľa §
52 zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „príspevok“), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“) a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“)
v zmysle:
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“),
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os 1 Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
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Národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK-5
V čl. II, sa mení bod 2 v zn en í:
Obec berie na vedom ie, 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 zm ene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej
správy“). Finančný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku
z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pom ere 15% : 85%. N a použitie týchto prostriedkov,
kontrolu použitia týchto prostriedkov a vym áhanie 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
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).
Obec súčasne berie na vedom ie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako prijím ateľ pom oci dodržiavať
pravidlá oprávnenosti výdavkov.
V čl. III, sa dopĺňa bod 13 v zn en í:
Doručiť obci m ateriály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov
z prostriedkov ESF.
V čl. IV, sa dopĺňa bod 24 v zn en í:
Označiť priestory obce (plagátmi, samolepkami), inform ujúcim i o spolufinancovaní
aktivačnej činnosti z prostriedkov ESF, ktoré obci doručí úrad. O značenie ponechať po dobu
trvania aktivačnej činnosti.
Ostatné články dohody ostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad prijme dva rovnopisy a
zamestnávateľ prijme jeden rovnopis.
Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne a dôsledne
prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
V Dolnom Kubíne "dňa 26y. 11.2014

starosta

PhDr. Zuzana Kršková
riaditeľka ÚPSVaR Dolný Kubín
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