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D O D A T O K č. 1 

 k dohode 

číslo 21/20/054/47 

 

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 

služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona 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“)  

v rámci NP „Podpora zamestnanosti“   

Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce  

„Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby“ 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi účastníkmi dohody: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 

Sídlo: Námestie slobody 1, 026 01  Dolný Kubín 

Zastúpený riaditeľom: Ing. Jarmila Birtusová 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN:  

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Právnická osoba/Fyzická osoba: Centrum sociálnych služieb Brezovec 

Sídlo/miesto podnikania Martina Hattalu 2161/3, 026 01  Dolný Kubín 

Zastúpená štatutárnym zástupcom: PhDr. Soňa Miháliková 

IČO: 17060664 

DIČ: 2020562324 

IBAN1:  

SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 87300 - Starost.o staršie os. 

(ďalej len „právnická osoba“ alebo „fyzická osoba“) 

 

                                                 
1 IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z 

ktorého/ých bude PO/FO uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov, uvedie/ú sa 

aj  tento/tieto iný/é IBAN. Za oprávnené budú považované aj platby z iného bankového účtu/ov preukázateľne patriace 

PO/FO.“ 
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1. Dohoda č. 21/20/054/47 sa mení nasledovne: 

 

 Článok II. 

Práva a povinnosti úradu 

Úrad sa zaväzuje: 

1.Poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok podľa 54 ods. 1 písm. a) zákona 

o službách zamestnanosti v rámci NP „Podpora zamestnanosti“  aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ 

k uplatneniu sa na trhu práce „Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby“ 

na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby, najviac vo 

výške 325,98 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý 

organizuje dobrovoľnícku službu, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 0 €, spolu 

najviac vo výške 325,98 €, slovom:  Tristodvadsaťpäť € deväťdesiatosem centov. 

 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti právnickej osoby  

 

Právnická osoba sa zaväzuje: 

1. Zabezpečiť po dobu od 1.11.2021 do 15.11.2021 vykonávanie dobrovoľníckej služby pre 2 

ZUoZ  v štruktúre: 

 
Druh vykonávaných 

činností podľa ods. 2 

tohto článku 

Počet UoZ ISCO-08 
Termín vykonávania 

od/do 

Rozsah 

(týždenný rozvrh 

hodín) 

vrátnik 2 9629005 1.11.2021 – 15.11.2021 20 

 

Zabezpečiť po dobu od 16.11.2021 do 31.3.2022 vykonávanie dobrovoľníckej služby pre 1 

ZUoZ  v štruktúre: 

 
Druh vykonávaných 

činností podľa ods. 2 

tohto článku 

Počet UoZ ISCO-08 
Termín vykonávania 

od/do 

Rozsah 

(týždenný rozvrh 

hodín) 

vrátnik 1 9629005 16.11.2021 – 31.3.2022 20 

 

2. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobrovoľníckej 

služby ZUoZ v štruktúre: 

 
                       deň    

 ukazovateľ 
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) 

8.00-

12.00 

12.00-

16.00 

8.00-

12.00 

12.00-

16.00 

8.00-

12.00 

12.00-

16.00 

8.00-

12.00 

12.00-

16.00 

8.00-

12.00 

12.00-

16.00 

počet ZUoZ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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     Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania dobrovoľníckej  

     služby ZUoZ v štruktúre: 

 
                       deň    

 ukazovateľ 
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) 

8.00-

12.00 

 8.00-

12.00 

 8.00-

12.00 

 8.00-

12.00 

 8.00-

12.00 

 

počet ZUoZ 
1  1  1  1  1  

 

Vo všetkých ostatných častiach sa Dohoda č. 21/20/054/47  nemení. 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom úrad dostane jeden rovnopis a právnická osoba jeden rovnopis. 

3. Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 

a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzatvorili ho v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa                          V Dolnom Kubíne dňa  

 

 

 

               

_________________________________  _________________________________ 

             Ing. Jarmila Birtusová                                                     PhDr. Soňa Miháliková 

                  riaditeľka úradu                                                             štatutárny zástupca 


