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Dodatok č. 1 k dohode č. 34/§52a/2017/NP

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 
a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej 

osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č . l“)

medzi

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Sídlo:
Zastúpený riaditeľom: 
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „úrad“) 
a

Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo 
PhDr. Miroslav Gabara 
307 945 36 
202 1777 780
SK 39 8180 0000 0070 0053 1671

Právnická osoba:
Sídlo:
Zastúpená štatutárnym zástupcom: 
IČO:
DIČ:
IBAN:
SK NACE Rev. 2 (kód/názov)\ 
(ďalej len „právnická osoba“)

Obec Podbiel
027 42 Podbiel 210 
Slavomír Korčuška 
00314790 
2020561829
SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
84.11 Všeobecná verejná správa

Uzatvorili v Námestove 04.09.2017 Dodatok č.l z dôvodu zmeny počtu UoZ vykonávajúcich 
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby:

I. čl. dodatku
Dňa 04.07.2017 úrad vypovedal dohodu č. 34/2/52a/2017/NP s UoZ Miroslav Maťaťa, 027 42 
Podbiel 195. Výpovedná doba je  podľa článku IV. ods. 4 dohody č. 34/2/§52a/2017/NP 
jednomesačná a uplynula 31.08.2017. Od 01.09.2017 mení dohoda č. 34/§52a/2017/NP 
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 
uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Článku III. Práva a povinnosti 
právnickej osoby nasledovne:

Právnická osoba sa zaväzuje:

3. Zabezpečiť po dobu od 01.09.2017 do 31.10.2017 vykonávanie dobrovoľníckej služby pre 1 
UoZ v štruktúre:

Druh vykonávaných 
činností podľa § 52a 

ods. 1 zákona 
o službách 

zamestnanosti

Počet UoZ ISCO-08 Termín vykonávania 
od/do

Rozsah 
(týždenný rozvrh 

hodín)

Iný pomocný pracovník, 
i.n. 1 9269999 01.09.2017-31.10.2017 20

3. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobrovoľníckej 
služby UoZ v štruktúre:

deň

u k az o v a te r""^

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)

07,30-
11,30

07,30-
11,30

07,30-
11,30

07,30-
11,30 -----------

07,30-
11,30

počet UoZ
1 1 1 1 1

II. či. dodatku

Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných častiach zostáva Dohoda č.34/§52a/2017/NP o zabezpečení 
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uzatvorená podľa 
§ 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 26.04.2017 nezmenená.

2. Tento Dodatok č.l je  vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom úrad prijme 1 vyhotovenie a právnická osoba 1 vyhotovenie.
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3. Účastníci tohto Dodatku č.l vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č.l podpísať, prečítali 
si ho, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú.

4. Tento Dodatok č.l nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi Dodatku č.l 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond 
Európsky fond regionálneho rozvoja

V Námestove, dňa: 04.09.2017

štatutárny zástupca právnickej osoby
Dr. Miroslav Gabara 

riaditeľ úradu
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