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D O D A T O K  č. 1 

   k dohode č. 22/30/054/162 

 
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných 

služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí 

príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou 

menších služieb samosprávnemu kraju 

 

medzi účastníkmi dohody: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny  Revúca 

Sídlo:  Gen. Viesta  1103/4, 050 01 Revúca                                                  

Zastúpený riaditeľkou: PhDr. Petra Čipková 

IČO:  30794536 

DIČ: 2021777780                                                                                    

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0053 2754                          

(ďalej len ,,úrad“)  

a 

 

Právnická osoba: Obec Sirk 

Sídlo: Sirk 71, 049 64 Sirk 

Zastúpená štatutárnym zástupcom: Daniel Fakla 

IČO: 00328812 

DIČ: 2020744836 

IBAN: SK15 0200 0000 0000 2792 2582 

SK NACE Rev.2 (kód/názov): 84110- Všeobecná verejná správa 

(ďalej len „obec“ alebo  „samosprávny kraj“) 

 

 
Článok I 

Účel dodatku 

 

1. Účelom dodatku je zmena práv a povinností účastníkov dohody uzatvorenej dňa 

14.04.2022. 

 

Článok II 

Práva a povinnosti obce 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že sa dohoda mení nasledovne: 

 

V článku II sa bod 3 nahrádza novým znením bodu 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 alebo formou 

menších služieb pre samosprávny kraj“ príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré 

súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 3346,20 € a príspevok na 

úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť, ak 
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má takého zamestnanca, najviac vo výške 2508 €, spolu najviac vo výške 5854,20 €, 

slovom: Päťtisícosemstopäťdesiatštyri € a 20 centov.   

  

V článku III sa bod 3 nahrádza novým znením bodu 3 

3.Zabezpečiť po dobu od 01.05.2022 do 31.10.2022 vykonávanie aktivačnej činnosti 

pre 11 ZUoZ v štruktúre: 
Druh vykonávaných 

prác podľa ods. 2.1 / 

2.2 tohto článku  

Počet ZUoZ ISCO-08 
Termín vykonávania 

od/do 

Rozsah 

(týždenný rozvrh 

hodín) 

Pomocné práce 11 9613001 01.05.2022-31.10.2022 20 

 

         V článku III sa bod 4 nahrádza novým znením bodu 4 

4. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej 

činnosti ZUoZ v štruktúre: 
 

                  deň    

 ukazovateľ 
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

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

časové rozpätie 

(v hodinách) 

08.00-

12.00 
 

08.00-

12.00 
 

08.00-

12.00 

 08.00-

12.00 
 

08.00-

12.00 
 

počet ZUoZ 11  11  11  11  11  

  
      Článok III. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

2. Ustanovenia dohody, ktoré neboli menené týmto dodatkom ostávajú v platnosti 

a účinnosti podľa pôvodného znenia dohody. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden  

rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis.  

5. Účastníci dohody 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. 

 
 

Za zamestnávateľa dňa:              Za úrad dňa: 

 

 

 

  

 

.................................................                                     ................................................ 

             

          Daniel Fakla                                                                 PhDr. Petra Čipková 

 

    štatutárny zástupca mesta                                              riaditeľka ÚPSVR Revúca                                                                                          
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