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DODATOK č. 2014/325161 

k DOHODE č. 91/2014 

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú 

organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. 

dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 

zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „dohoda“). 

 

Účastníci dohody  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 
Sídlo: Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves 

V mene ktorého koná: Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka úradu 

IČO: 35 557 010 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu:  

 (ďalej len „úrad“) 

a 

 

Obec Kluknava 

            Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava 

V mene ktorej koná: Ing. Štefan Kováč, starosta obce 

IČO: 00329274 

Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a.s., číslo účtu:  

 (ďalej len „organizátor“) 

u z a t v á r a j ú 

tento dodatok č. 2014/325161 

І. 

Predmet dodatku 

1. Predmetom dodatku č. 2014/325161 k dohode číslo 91/2014 je úprava dohody 

v článku IV. bod 2, odsek 1 a zároveň v článku IV. bod 3. 

2. Nové znenie článku IV, bodu 2, odseku 1 znie: 

Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 

01.10.2014 do 31.12.2015 pre najviac 15 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti 

pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín 

mesačne. 
3. Nové znenie článku IV, bodu 3, znie: 

Organizátor plne zodpovedá za riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež 

zabezpečuje dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej 

činnosti UoZ, ktorý vedie 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) 

7.00 -

15.00  

7.00 –

15.00  

7.00 –

15.00  

7.00 – 

15.00  

7.00 –

15.00  

počet 
zaradených UoZ    15     15      15     15     15  
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II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 2014/325161 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania 

oboma účastníkmi dohody. 

3. Tento dodatok č. 2014/325161 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, 

pričom každý účastník obdrží jeden originál. 

4. Účastníci dodatku č. 2014/325161 k dohode č. 91/2014 vyhlasujú, že sú oprávnení 

tento dodatok podpísať, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 

neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. septembra  2014 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

       Ing. Štefan Kováč                         Bc. Ing. Janka Brziaková 
                starosta obce              riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

                            Spišská Nová Ves 


