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D O D A T O K č. l/§52/2014
k dohode č. 003/§52/2014/NP VAOTP-3 zo dňa 30.1.2014
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú Činnosť formou menších obecných
služieb pre obec
uzatvorený m edzi:
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Sídlo:
Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany
zastúpeným riaditeľom: Miloš Tamajka, M.B.A.
IČO:
37847724
DIČ:
2021767484
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „úrad)
a
Obcou Ratkovce
Sídlo
920 42 Ratkovce 97
Zastúpená starostom : Ing. Martin Červenka
DTČ 2021268458
IČO 00682250
bankové spojenie
IBAN:
(ďalej len „ obec“)

Tento dodatok je uzatvorený v zmysle článku VI ods. 2 dohody č. 003/§52/2014/NP VAOTP3 zo dňa 30.1.2014.

Predmet dodatku
V článku III. Práva a povinnosti úradu sa dopĺňa bod 2.1, ktorý znie:
Poskytnúť UoZ poradenskú Činnosť/vzdelávanie a prípravu pre trh práce v rozsahu 60 - 90
hodín.
V článku IV. Práva a povinnosti obce sa dopĺňa bod 3.1, ktorý znie:
Uvoľniť UoZ z vykonávania aktivačnej činnosti na poradenskú činnosť/vzdelávanie
a prípravu pre trh práce poskytovanú(é) úradom v rozsahu 60 - 90 hodín.
V článku IV . Práva a povinnosti obce sa bod 14 nahrádza nasledovným:
Použiť príspevok poskytovaný úradom podľa čl. III. bod 3 tejto dohody len v rozsahu
a štruktúre, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním aktivačnej činnosti UoZ.
Príspevok je možné použiť na úhradu oprávnených nákladov v zmysle § 52 ods. 7 zákona
o službách zamestnanosti. V súlade s pravidlami pre oprávnenosť výdavkov
spolufmancovaných zESF si je obec vedomá osobitne týchto skutočností týkajúcich sa
oprávnenosti výdavkov:
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Výdavky je možné považovať za oprávnené, ak:
vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie
aktivačnej činnosti,
sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku,
navzájom sa neprekrývajú,
sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve obce a sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
spĺňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov zámeru
aktivačnej činnosti), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom)
a účelnosti (nevyhnutnosť na realizáciu aktivačnej činnosti a priama väzba na ňu),
boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi SR a ES,
za hospodárne, účelne a efektívne vynaložené prostriedky na účely výkonu aktivačnej
činnosti nie je možné považovať náklady, ktoré vznikli posledný mesiac pred ukončením
výkonu aktivačnej činnosti (zdravotná obuv, pracovné oblečenie, pracovné náradie).
Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je nevyhnutný na realizáciu projektu
a výlučne súvisí s realizáciou aktivít projektu.

Záverečné ustanovenia
1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody Č. 003/§52/2014/NP VAOTP-3 zo dňa
30.1.2014.
2) Ostatné dojednania dohody č. 003/§52/2014/NP VAOTP-3 zo dňa 30.1.2014 ostávajú
v platnosti a nedotknuté.
3) Tento dodatok je spísaný v 3 rovnopisoch, z ktorých úrad PSVR obdrží dva rovnopisy
a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis.
4) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že obsah dodatku je
prejavom ich vôle, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si
ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch účastníkov dodatku a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zTikony.

V Piešťanoch, dňa 28.2.2014

ŕ
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Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce
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