
DODATOK č. 2 

k Dohode č. 8a/§52a/2012/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 
služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Článok 1. 
Účastníci dohody 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 
Adresa Vajanského 17, 905 01 Senica 
V zastúpení riaditeľom Ing. Ján Kovár 
IČO " 37 847 635 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
č. účtu Výdavkový účet ŠR ÚPSVR Senica 7000126019/8180 
DIČ 2021 8363 66 
(ďalej len „úrad") 

a 

Základná škola 

Adresa Komenského 959, 905 01 Senica 
V zastúpení štatutárom PaedDr. Krzysztof Siwiec 
IČO 34028226 
Bankové spojenie Prima banka Slovensko a.s. 
č. účtu 9214573008/5600 
DIČ 2020958379 

(ďalej len „ PO/FO" a spolu s úradom ďalej len „účastníci dohody") 

Článok 2. 
Predmet dodatku 

Účastníci dohody sa dohodli, že Dodatkom č. 2 sa menia články a odseky Dohody č. 
8a/§52a/2012/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa 
§ 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zo dňa 15.02.2012 ( ďalej len „dohoda") 

V Článku I. „Predmet dohody" 

odsek 1) sa ruší v plnom rozsahu á nahrádza sa nasledovným znením: 
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1) Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie 
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákona o službách zamestnanosti). 

V zmysle: 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritnej osi č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenia č. 1.1.- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 
a dlhodobej nezamestnanosti. 

V Článku II. „Účel dohody" 

odsek 2) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 

2 ) Obec berie na vedomie, že finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je verejným prostriedkom 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nenávratný finančný 
príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) v pomere 15 % : 85 % . Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto 
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje režim upravený v osobitných 
predpisoch (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Obec súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto 
dohody sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a zaväzuje sa ako 
prijímateľ pomoci dodržiavať pravidlá oprávnenosti výdavkov. 

V Článku III. „Práva a povinnosti úradu" 

za odsekom 9) sa pridáva nový odsek s nasledovným znením: 

10 ) Doručiť obci materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

V Článku IV. „ Práva a povinnosti obce" 

odsek 17) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 

Uchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh a dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa 
poskytnutého príspevku najmenej do troch rokov od ukončenia Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia t.j. do 31.12.2021 / v súlade s či. 90 ods. 1/, bod 1/, bod 
a/ a b/ nariadenia /ES/ č. 1083/2006/. 

za odsekom 18) sa pridáva nový odsek s nasledovným znením: 

19) Označiť priestory obce (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufmancovaní 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré obci doručí úrad. Označenie ponechať po dobu 
trvania aktivačnej činnosti. 
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odsek 2) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 

2 ) Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi predpismi 
platnými v SR, ako aj platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzťah k 
záväzkom účastníkov tejto dohody. 

odsek 11) sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 

11 ) Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 
predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej dohody. Účastníci dohody sa v takom prípade 
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel a obsah sledovaný touto dohodou. 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

1. PO/FO súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 2 v rozsahu stanovenom v zákone č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody 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 zákony. 

3. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 

4. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom úrad 
obdrží 2 vyhotovenie a PO/FO 1 vyhotovenie. 

6. Účastníci dohody si tento Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali. 


