ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NÁMESTOVO
Námestie Antona Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo

Dodatok č. 1
k výzve na podávanie projektov OSPODaSK č. 1/2021
Názov a adresa vyhlasovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí
Bernoláka 381/04, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“)
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Internetová adresa:
e-mail úradu:

a rodiny Námestovo, Nám. A.

Mgr. Jozef Daňo
30794536
2021777780

Štátna pokladnica
SK39 8180 0000 0070 0053 1671

www.upsvar.sk/no
no@upsvr.gov.sk

1. Vymedzenie výzvy v rámci priority – právny rámec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v zmysle §
73 ods. 2 písm. e ) bod 15, § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uverejnenie výzvy
www.upsvar.sk/no

Výzva na podávanie projektov OSPODaSK č. 1/2021 sa mení v dvoch častiach:
1. Základné kritériá oprávnenosti žiadateľa - str. 4 a str. 5 v odrážkach:
-

potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie ,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia – predkladá potvrdením Sociálnej poisťovne a všetkých troch
zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,

sa mení nasledovne:
-

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie a sociálne poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
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-

potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia – predkladá potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri
mesiace,

sa mení nasledovne:
-

čestné vyhlásenie žiadateľa, že
výkonom rozhodnutia

nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú

2. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia - str. 5, bod 9, sa mení v časti
termínu ukončenia predkladania projektu nasledovne:
-

termín ukončenia predkladania projektov: do 05.03.2021 do 15,00 hod.,

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zverejnenej „ Výzvy
OSPODaSK č. 1/2021 “.

na podávanie projektov

V Námestove, dňa 16.02.2021
............................................
Mgr. Jozef Daňo
riaditeľ Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Námestovo
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