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EURÓPSKA ÚNIA
OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJEEurópsky sociálny fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Dodatok č. 1

k Dohode číslo 22/42/054/433 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú

činnosť formou menších obecných služieb obci
uzatvorenej podľa 54 ods. 1 písm. a) zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v rámci NP "Podpora zamestnanosti"

Aktivita Č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce
"Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj"
(ďalej len "dohoda")

medzi účastníkmi:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Sídlo: Saleziánov 1,071 01 Michalovce
Zastúpený riaditeľom: Ing. Daniel Tiža, MBA
IČO: 30794536
DIČ:2021777780
IBAN: SK83 81800000007000534274 - Štátna pokladnica (ďalej len "úrad")

a
Obec Ložín
Sídlo: Ložín 31, 072 05 Bracovce
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Monika Pastírová
IČO: 00325449
DIČ:2020738984
IBANI: SKlO 5600 0000 0042 95671001
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84110 - Všeobecná verejná správa
(ďalej len "obec" alebo "samosprávny kraj")

Týmto dodatkom sa menia a dopÍňajú nasledujúce články a body dohody:

1. V Článku II. Práva a povinnosti úradu - sa mení bod 3:

3. Poskytnúť obci alebo samosprávnemu kraju v zmysle národného projektu "Podpora
zamestnanosti" Aktivita Č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu na trhu práce "Príspevok na
aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec príspevok na úhradu časti
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 3.036,96 €
a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje
aktivačnú činnost', ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 2.277,60 €, spolu
najviac vo výške 5.314,56 €, slovom: Päťtisíctristoštrnásť eur a päťdesiatšesťcentov.
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2. V Článku III. Práva a povinnosti obce - sa menia body 3 a 4 :

3. Zabezpečiť po dobu od 01.07.2022 do 31.12.2022 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 8
ZUoZ v štruktúre:

Druh vykonávaných Rozsah
prác podľa ods. 2.1 / Počet ZUoZ ISeO-08 Termín vykonávania (týždenný rozvrh

2.2 tohto článku od/do hodín)
Uprava a čistenie

8 9613001 01.07.2022-31.12.2022 20
verejných priestranstiev

4. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej
činnosti ZUoZ v štruktúre:

I - -- deň
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

________ od - do od - do I od - do ! _ od - do o~_ :_do~. _od - do
časové rozpätie I I l·
(v hodinách) i 730_1230 I 1730-12~ 730_1230 I _

~_u_o_z_~LI_-,--_I G l _ - L _ ~_~~ __

od - do od-do od-do od-do

8

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody č. 22/42/054/433 zo dňa 16.06.2022 a
bol spísaný z dôvodu zníženia počtu ZUoZ, ktorí budú vykonávať aktivačnú činnosť. Tento
dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch
rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis a obec jeden rovnopis. Ostatné ustanovenia
Dohody č. 22/42/054/433 zo dňa 16.06.2022 ostávajú nezmenené.
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