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ZAMESTNANOSŤ 
A SOCIÁLNA JNKLÚZíA 

D O D A T O K č. 1 

k 

Dohode č. 59/§ 52/2010/NPV - 2 

o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 Zákona NR SR 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") 

uzatvorená medzi 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica 
Adresa A. T. Sytnianskeho c. 1180,969 58 Banská Štiavnica 
V zastúpení Mgr. Líviou Adamovou, riaditeľkou 
IČO 37949624 
Bankové spojenie Štátna pokladnica č. účtu 7000125729/8180 
DIČ 2021773072 
(ďalej len „úrad PSVR ") 

a 

Mesto: Žiar nad Hronom 
Adresa : ul. Š. Moysesa č. 46 965 19 Žiar nad Hronom 
Zastúpené : Mgr. Ivanom Cernajom, primátorom 
IČO: 00321125 
DIČ : 2021339463 
Bankové spojenie VÚB a.s. Žiar nad Hronom č. účtu 14621422/0200 
(ďalej len „ obec" a spolu s úradom PSVR ďalej len „účastníci dohody") 

Článok I 
Predmet dodatku 

1. Týmto dodatkom sa menia nasledujúci článok a body dohody nasledovne: 

Článok III 
Práva a povinnosti úradu PSVR 

Úrad PSVR sa zaväzuje: 

Bod č. 3. sa mení 

Poskytnúť obci príspevok podľa § 52 ods. 5, 6 a 7 zákona o službách zamestnanosti na úhradu 
časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najviac vo 
výške 5 670,00 € a príspevok na úhradu častí celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý 
organizuje menšie obecné služby, ak má takého zamestnanca najviac vo výške 4 545,00 € 



spolu najviac vo výške 10 215,00 € 

slovom : desaťtisícdvestopäťnásť € a nula centov 

Bod č. 4. sa mení 

Pri stanovení celkovej výšky príspevku podľa bodu 3 zohľadniť dohodnutý týždenný rozsah 
vykonávania menších obecných služieb (ak bude menej ako 20 hodín, do celkovej výšky 
príspevku sa započítava len pomerná časť príspevku), termín začatia vykonávania menších 
obecných služieb, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. IV bod 2, ako aj celkový počet UoZ, 
ktorí vykonávajú, resp. vykonávali menšie obecné služby v obci a taktiež skutočnosť, či bude 
UoZ zaradený na aktivačnú činnosť počas prvých najviac šiestich kalendárnych mesiacov, resp. 
opakovane počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov. Po zohľadnení týchto skutočností 
poskytnúť obcí mesačne príspevok za 1 UoZ vykonávajúceho menšie obecné služby v 
štruktúre: príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných 
služieb pre obec najviac vo výške 12,60 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce 
zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, najviac vo výške 10,10 €, 
spolu mesačne za 1 UoZ najviac vo výške 22,70 €. 

1. Ostatné články a body dohody c. 59/§52/2010/NPV - 2 uzatvorenej dňa 12.11.2010 zostávajú 
nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody. 

3. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ustanovením §47a novely Občianskeho zákonníka č. 546/2010 Z. z. 

4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých úrad PS VR obdrží dva rovnopisy 
a právnická/fyzická osoba jeden rovnopis. 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

6. Tento dodatok sa uzatvára na obdobie do 31.5.2011. 

Článok II 
Všeobecné a záverečné ustanovenia dodatku 

V Banskej Štiavnici dňa V Banskej Štiavnici dňa .. 
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