
 
 
 

DO D A T O K    č. 3 
 
       k Dohode 

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
č. 2/§3/2012/MOS 

 
uzatvorená medzi 

Obcou Uloža 
Sídlo: Obecný úrad Uloža 76, 053 71 
V zastúpení starostom obce Františkom Semanom 
IČO: 00329720 Všeobecná úverová banka Sp. Nová Ves č. účtu:  31523592/0200
 DIČ: 2020741635 
(ďalej len „obec“) 
a 
uchádzačom o zamestnanie 
Priezvisko, meno, titul:   
Trvalý pobyt:  
Dátum narodenia:      č. OP:   
(ďalej len „UoZ“) 
 
a spoločne „účastníci dohody“ 
 
Uvedeným dodatkom č. 1 a 2 sa mení a dopĺňa: 
 
1/     V čl. II, ods. A,  bod 1, ktorý znie: 
 

1.Zaradiť UoZ do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za 
účelom podpory udržiavania pracovných návykov. 
Menšie obecné služby sa budú vykonávať v rozsahu 16 hodín týždenne. 
 
 

Rozsah vykonávania menších obecných služieb - denný rozvrh začiatku a konca 
vykonávania MOS 
       
       
Rozsah vykonávania menších obecných 
služieb 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

Druh vykonávanej  činnosti 
počet 
zaradených na 
MOS 

od - do od - do od - do od - do od - do 

Pomocné práce v obci 1  8.00-
12.00 

8.00-12.00   8.00-12.00  8.00-
12.00 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Miesto vykonávania MOS:  Obec Uloža 
 
Obdobie vykonávania MOS:   od 01.01.2014 do 30.06.2014. 
 
Druh vykonávania MOS: Vykonávanie prác, ktoré sú určené na zlepšenie    ekonomických 
podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie 
a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie 
kultúrneho dedičstva, odporu vzdelávania, rozvoj  a poskytovanie sociálnych služieb 
a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 
 
2/   Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou dohody č. 2/§3/2012/MOS. 
 
3/   Ďalšie články a body zostávajú nezmenené. 
 
4/   Dodatok sa vyhotovuje v  3 (troch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom obec  obdrží 1 (jedno) a UoZ 2 (dve) vyhotovenia. 
 
5/  Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2014. 

 
 
 
 
V Uloži dňa 29.12.2013. 
 
 
 
 
 
____________________ _____________________ 
       UoZ     Obec Uloža 
                                                                                                                   v zastúpení starostom  
        Františkom Semanom  
     
 
 


