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ZAMESTNANOST

ITMS kód: 27110130040
D O D A T O K c. 1
k dohode na vykonávanie aktivacnej cinnosti formou dobrovol'níckej služby a o podmienkach
poskytovania príspevku na aktivacnú cinnost formou dobrovol'níckej služby právnickej alebo fyzickej
osobe
c. 3/§52a/2015
uzatvorenej podla ustanovenia § 52 a zákona c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

medzi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topl'ou
Adresa
V zastúpení
Iéo
Bankové spojenie

Námestie Slobody 5, 093 22 Vranov nad Toplou
Ing. Lubomír Lukic, riaditel'
30 794 536
Štátna pokladnica
SK43 8180 0000 0070 0053 4119

a
Obec Nižný Krucov

Adresa:
09301 Nižný Krucov
Zastúpená: Mgr. Vladimíra Hermanovská
ICO:
332 615
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov nad Topl'ou
IBAN:
18127632/0200
DIC:
2020630260
(dalej len" obec" a spolu s úradom PSVR dalej len "úcastníci dohody")

Clánok l.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku k dohode c. 3/§52a/2015 zo dna 27.1.2015 je zmena clánku IV. Práva a povinnosti
úradu PSVR, bodu l.

Clánok II.

Bod l. (v clánku IV) sa mení nasledovne:

Úrad PSVR sa zaväzuje:
I.Poskytnút PO/FO príspevok podl'a § 52a ods. 4, 5, 6, a 8 zákona o službách zamestnanosti na úhradu casti
nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovolníckej služby a prevádzku dobrovolníckej
služby, úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich dobrovol'nícku službu, úhradu casti nákladov na osobné
ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie a casti dalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním
dobrovol'níckej služby vo výške 28,40 Eur a O Eur na úhradu casti celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje vykonávanie dobrovolníckej služby (dalej len "organizátor").
najviac vo výške 170,- EUR

40 centov,

slovom: jedenstosedemdesiat EUR 40 centov

Tento dodatok nadobúda platnost dnom jeho podpísania oboma úcastníkmi dohody a úcinnost
dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Úcastníci Dodatku (vid' 1. strana oznacenie zmluvných strán) vyhlasujú, že obsah dodatku je
prejavom ich slobodnej vôle, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášt nevýhodných podmienok, precítali
si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpísali. Dodatok je vyhotovený v 3 (troch)
rovnopisoch, z ktorých úrad PSVR obdrží 2 (dva) rovnopisy a obec 1 Ueden)rovnopis.
Všetky ostatné clánky dohody zostávajú nezmenené.

Vo Vranove nad Toplou dna: 28.1.2015
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Mgr. Vladimíra Herma
starostka obce
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riaditel úradu PSVR

