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DODATOK č. 1
k Dohode č. 15/29/52A/69 (ďalej len „dohoda“) zo dňa 27.04.2015

na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach 
poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

právnickej alebo fyzickej osobe

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

(ďalej len „dodatok“)

medzi účastníkmi:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Sídlo: F. Lehára 18, 984 01 Lučenec 
V mene ktorého koná: Ing. Zoltán Szabó -  riaditeľ úradu 
IČO: 307 94 536
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK70 8180 0000 0070 0053 2762
(ďalej len „úrad“)

a

Právnická osoba: Nezábudka, n.o.
Sídlo: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ing. Mária Veliká 
IČO: 420 00 041
Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN: SK19 0200 0000 0032 3051 1758
(ďalej len „PO/FQ“)
(spolu len „účastníci dodatku“)

Článok I.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s Článkom VI. bod 2 dohody v súvislosti 
so začatím implementácie Národného projektu „Efektívnymi službami k občanovi“. Za oprávnené 
výdavky podľa dohody sa považujú aj výdavky, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto 
dodatku, ak vznikli v oprávnenom období. Oprávnené obdobie pre výdavky v zmysle projektu 
je obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015. Oprávnené výdavky sú tie, ktoré vznikli v období realizácie 
aktivít Projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk
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Článok II.
Predmet dodatku

Na základe zmeny uvedenej v Článku I. tohto dodatku sa účastníci dodatku dohodli, že týmto
dodatkom sa dopĺňajú a menia články a body dohody nasledovne:

v

Článok I  bod 1 dohody sa mení nasledovne a znie:

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie 
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“) podľa 
§ 52a 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 zmysle
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Národného projektu „Efektívnymi službami k občanovi“
Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 
a dlhodobej nezamestnanosti

V Článku II sa bod 2 dohody mení a dopĺňa nasledovne:

2. PO/FQ berie na vedomie, že finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je verejným 
prostriedkom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu - § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Finančný 
príspevok pozostáva 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 č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy). PO/FQ 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 sa za bod 9 dohody vkladá nový bod 10, ktorý znie:

10. Doručiť PO/FQ materiály zabezpečujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov 
z prostriedkov ESF.

V Článku IV sa do bodu 10 vkladá nové písm. g), ktoré znie:

10. g) predložiť úradu najneskôr do 13.11.2015 poslednú žiadosť o úhradu platby. Po tomto termíne 
nebude zo strany úradu žiadosť o úhradu platby akceptovaná.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk
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15. c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov 
(z prostriedkov ESF je možné financovať také vybavenie/zariadenie, ktoré sa bežne účtuje 
pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby),

f) výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené.

V Článku IV sa za bod 22 dohody vkladá nový bod 23, ktorý znie:

23. Označiť priestory PO/FO (plagátmi, samolepkami), informujúcimi o spolufinancovaní 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré PO/FO doručí úrad. Označenie ponechať 
po dobu trvania dobrovoľníckej služby.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 

úrad prijme 2 vyhotovenia a PO/FO 1 vyhotovenie.
4. Účastníci dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok 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.

5. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Lučenci, dňa 22.09.2015

Ing. Mária Veliká 
štatutárny zástupca

Za správnosť: Ing. Andrea Vrabcova

Ing. Zoltán Szabó 
riaditeľ úradu
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