DODATOK

č. 3

k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle § 12 ods. 4 písm. c) Zákona NR SR
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
číslo 393/2012/§ 12 ods. 4 písm. c)
uzatvorenej medzi účastníkmi:

Mestom - Svit
Mestský úrad Svit, Ul. Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
v zastúpení

primátor Mesta Svit – PaedDr. Rudolf Abrahám

IČO:

00326607

Číslo bankového účtu:

24727562/0200 - VÚB, a. s. Poprad

-

expozitúra Svit

a

uchádzačom o zamestnanie
Titul, priezvisko a meno:

Gogová Žaneta

Trvalé bytom:
Dátum narodenia:

…............................
…............................

č. OP: ….................

(ďalej len UoZ)

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa:
1. v článku II. sa mení bod 1, ktorý znie:
1. Zaradiť UoZ do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto za účelom podpory udržiavania
pracovných návykov. Aktivačná č i n n o s ť sa bude vykonávať v rozsahu 20 hodín týždenne takto:
a) na katastrálnom území mesta Svit,
b) druh vykonávania menších obecných služieb (§52 ods. 2): pomocné práce pri vykonávaní separovaného
zberu v meste Svit a na úseku Separovaný zber, ktorý sa nachádza na Ul. Hlavnej,
c) v termíne od 01.08.2013 do 31.08.2013,
d) denný rozpis hodín: 4 hodiny denne,

pondelok až piatok od 07.00 hod. do 11.00 hod.,

Ostatné podmienky dohody zostávajú nezmenené.

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom ÚPSVaR obdrží
jedno, obec – mesto jedno a UoZ jedno vyhotovenie.
2. Dodatok nadobúda platnosť aj účinnosť dňom – 01. 08. 2013.
3. Účastníci v yhl as u jú , že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a súhlasia s
ňou, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpisujú.
Vo Svite dň a 31. 07. 2013

Gogová Žaneta, v. r.
uchádzač o zamestnanie

PaedDr. Rudolf Abrahám, v. r.
primátor Mesta Svit

