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DODATOK č.2
k dohode o podmienkach vykonávania menšíchobecných služieb pre obec
alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo pdspevkovú organizáciu, ktorej
znaď ov ateťom j e obec, resp. dobrovoťníckej činno sti, uzatv or ená podťa
§ 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 Zákonač. 4I7l20I3 Z.z. o pomoci
v hmotnej nidzi a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len
,,dohodď') zo dňa 2.1.20t4

Účastnícidohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Sídlo: Vajanského č. 17,905 01 Senica
Zasttlpený riaditeťom : Ing. Jan Kovár
tČo : 37847635
Bankové spojenie: štátna pokladnica čísloúčtu: 7000126019/8180
(ďalej len,,úraď')
a

obec Letničie

Sídlo: 908 44 Letničie č. 35
V zastupení : Marián Dvorský, starosta obce
tČo:00309699
Bankové spojenie: Prima Banka Skalica čísloúčtu:269567500215600
(ďalej len,,organizíúoť')

luz^tvárajú

tento dodatok ě.2 kdohode zo dňa 2.1.2014

1.

V článku IV

činnosti.

sa v bode

2 predlžuje termín vykonávania aktivačnej

Clánok IV
Práva a povinnosti organizátora

Bod2 znie: Organízátor je povinrtý zaberyečiť vykonávanie aktivačnej
činnosti v termíne od 01.11.2014 do 30.1,1.2014 pre MaderičovúRenatu,
pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZje najmenej
64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne.
Miesto ýkonu aktivačnej činnosti : Obec Letničie
Druh aktivačnej činnosti: čistenie verejných priestranstiev v obci

záverečné ustanovenia

č.2 kdohode je vyhotovený v
každý z účastníkovobdží1 lyhotovenie.
1. Teni]o dodatok

2 vyhotoveniach, pričom

2. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosťdňom 01

.1 1 .2014.

3. Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok
podpísať, prečítalisi ho, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním,

neuzaweli ho v tiesni za inak neýhodných podmienok

Tento dodatok je neoddelitelhou súčasťoudohody uzatvorenej 2.I.2014.
Ostatné članky a body dohody zostávajú nezmenené.

V Letničí,dňa 3I.10.2014
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V Senici,

dňa 3I.10.2014
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Marián Dvorský
starosta obce
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Ing. Ján Kovár
riaditeť upsvaR

