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Dodatok č.1
k dohode č.12 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
(ďalej len "dodatok")
Účastníci dohody
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Sídlo: Staničná 5, 924 01 Galanta
V mene ktorého koná: riaditeľ - Mgr. Vladimír Príbelský
IČO: 37847708
Bankové spojenie
SK 91 81800000007000
126051 - výdavkový
číslo účtu (IBAN):
SK 9781800000007000176286
- výdavkový
SK 16 81800000007000
126043 - príjmový
(ďalej len "úrad")
a

Mesto Sládkovičovo
Sídlo: Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
V mene ktorého koná: primátor - Ing. Anton Szabó
IČO: 00306177
Bankové spojenie VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK 40 0200 0000 0000 18028132
(ďalej len "organizátor")
Preambula
Účastníci sa v zmysle článku VIII bod. 2 dohody č. 12 uzatvorenej podl'a § 10 ods. 3, ods. 9
a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení (ďalej len "dohoda č.
12") dohodli na vypracovaní tohto dodatku, ktorým sa mení dohoda č. 12, a to :
Článok II bod 4 písm. a), písm. b) a písm. c) nasledovne:
Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti:
a) doba začiatku a ukončenia vykonávania pracovnej činnosti: od 01.07.2014 - do
31.12.2015
b) dlžka (pracovný čas) vykonávania pracovnej činnosti: 4 hodiny denne/8 hodín denne
c) hodina začiatku a skončenia vykonávania pracovnej činnosti: od 8.00 hod.
do 12.00 hod., od 8.00 hod. do 16.00 hod.
a článok IV - Práva a povinnosti organizátora kde sa dopÍňa bod 5 v znení:
Organizátor sa zaväzuje oznámiť koordinátorovi aktivačného centra
ÚPSVaR Galanta
náhradný termín vykonávania pracovných činností občana, ktorému sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, ktorý
z objektívnych dôvodov nemohol vykonať pracovné činnosti
v rozsahu a termíne stanovenom v ponuke. Náhradný termín vykonávania pracovných
činností, musí byť stanovený v príslušnom kalendárnom mesiaci za ktorý sa vykonáva
pracovná činnosť.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dodatku a účinnosť od
01.01.2015.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č.12.
Ostatné body dohody č. 12 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 origináloch, pričom úrad obdrží 1 originál a 1 originál obdrží
Mesto Sládkovičovo.
V Galante, dňa

Mgr. Vladimír Príbelský
riaditeľ ÚP SVaR Galanta
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Ing. Anton Szabó
primátor Mesta Sládkovičovo

