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Dodatok č. 1
k dohode č.54l§52al2016 o zabezpečenípodmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovol'níckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnúčinnosťformou
dobrovol'níckej služby PO
uzatvorená podl'a ustanovenia § 52a zákona č, 512004 Z. z, o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorený medzi:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Sídlo: Nám. M. R, Štefánika ě.9,945 01 Komárno
Zasťípený riaditeťkou : Ing. Máriou P oláčkovou
ICO: 30 794 536
DIČ:2021777780
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0053 0919
(ďalej len,,úrad")
a

právnická osoba: obec Marcelová
Sídlo: Námestie slobody 1199,946 32Marcelová
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ervin Varga
ICO: 00 306 550
DIČ: 2021046687
IBAN: SK83 0200 0000 0000 2272 9142
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 841lO/všeobecná verejná správa
(ďalej len,,právnická osoba")
Dodatok je vypracovaný v zmysle článku VII. Bod 1 dohody 54l§52a/20l6.

V článku l. Účet a predmet dohody

sa mení v plnom rozsahu

a zniez

1) Účelom dohody je úprava práv apovinností účastníkovdohody pri poskytovaní

príspevku na aktivačnúčinnosťformou dobrovoťníckej služby (ďalej len ,,finančný
príspevok") podfa § 52a zál<onač,512004 Z. z. o službách zamestnanosti a ozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o službách zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu (ďalej len ,,ESFoo) a štátneho rozpočtu (ďalej len ,,ŠR"; príjemcovi príspevku

v zmysle:
a) Operačnéhoprogramu Ludské zďroje

prioritná os 3 zamestnanosť

\
zamestnávania I]oZ prostredníctvom vybraných
aktívnych opatrení na trhu ptáce - 2"
Kód ITMS201 4+ : 3 1203 |D233
c) zákonač.512004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len,,zákon o službách zamestnanosti").

b) Národného projektu ,,Podpora

2) Predmetom dohody je úprava práv apovinností účastníkovdohody pri zabezpeěeni
podmienok vykonávania aktivačnej ěinnosti formou dobrovoťníckej služby (ďalej len
,,dobrovoťnícka službď') aposkytovaní finančnéhopríspevku príjemcovi príspevku na
úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoťníckejsluŽby
a prevádzku dobrovoťníckej služby, nautazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej
Ien,,T)oZ"), na úhradu poplatku za ďok\ad preukazujúci zdravotnú spósobilosť UoZ, akto
právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné
s
prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia
vykonávaním dobrovoťníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnaíca,
ktorý organizuje dobrovoťnícku službu v súlade s platn;ými a účinnýmivšeobecne
záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev.

3) Finančnýpríspevokposkytnutý nazák|ade tejto dohodypozostávazpríspevkuzo Štátneho
rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spoluÍinancovania zo
štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF je 15 % :85 %o,

V článku II. Práva

a povinnosti úradu sa

vkladá nový bod 11) a znie:

zabezpeěujúce informovanosť otom, Že
aktivity, ktoré sa realizuj,úv rámci národného projektu, sa uskutočňujúvďaka pomoci
ESF.

ll)Poskýnúťprávnickej osobe materiály
V článku III. práva

a povinnosti

Po

sa

vkladá nový bod 21)22) azniez

21)Informovať sa u prijatého IJoZ, či má podpísanu tzv. Kartu úČastníkanárodného
projektu (najneskór v deň nástupu na dobrovoťnícku službu) anásledne si to overiť
na úrade.

22)Označiť priestory právnickej osoby plagátmi, samolepkami, resp. inými predmetmi
informujúcimi o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu, sa
uskutočňujúvďaka pomoci ESF. Uvedené označenie ponechať po dobu trvania tejto
dohody.

V článku IV. oprávnené výdavky sa vkladá nový bod 8) a bod 7) sa mení v plnom
rozsahu azniez
zahíňajuce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku nie
sú oprávnené. V prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky ubtádzané
v hotóvosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekroČia sumu 500 €,
pričom maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci
nepresiahne 1 500 eur.

7) Hotovostné platby

pri právnických osobách sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyŠuje
5 000 €.
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8) Oprávnenými nákladmi sú len tie náklady, ktoré právnická osoba vynaložila na
vykonávanie dobrovoťníckejslužby pre UoZ z oprávnenej cieťovej skupiny, ktorí
pred vstupom do národného projektu podpísali tzv. Kartu účastníkanárodného
projektu.

V článku V. osobitné podmienky bod

2) sa mení v plnom rozsahu a zniez

2) Právnická

osoba berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR
ESF, Na účelpoužitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia aich vymáhanie sa
vzťahuje rcžim upravený v osobitných predpisoch najmá § 68 zákona o službách
zamestnanosti, zákon ě. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov, zákon ě. 52312004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov, zákon č. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v
hotovosti. Právnická osoba súčasneberie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa
stáva súčasťousystému riadenia európskych štrukturálnych a investiěných fondov.
a

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnost'nadobúdadňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V ostatných článkoch a bodoch zostáva dohoda v platnosti v plnom rozsahu.
Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dodatku k dohode si prečítali,porozumeli mu a
naznak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, zlďorých úrad dostane dva rovnopisy
aprávnická osoba jeden rovnopis.
Tento dodatok je neoddelitel'nou súčasťouDohody č. 54/§52a1201,6 uzatvorenej dňa
20.10.2016.
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Ing. Mária Poláčková

riaditeťka

Úpsvn komárno

