
DoHoDAč.171101010/46

uzaírorená podl'a § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.
zákonač,41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Sídlo: Hviezdoslavova 40, 9l5 0l Nové Mesto nad Váhom

V mene ktorého koná: Mgr. Vladimír Sumbal, riaditel'úradu

IČo: 30794536

(d'alej len,,úrad")

Obec Krajné

Sídlo: Krajné 52, 916 l6 Krajné

V tnene ktorého koná: Ing, Peter Kubis, starosta obce

IČo: 0031 l7l5
(d'alej len,,organizátor")

uzatvárajú
túto dohodu:

preambula

ÚČelomuzatvoreniatejtodohodyjeaplikácia§ l0zákona č.4l712013Z.z.opomoci vhrnotnej nidzivplatnomznenído
praxe.

článok I
Predmet dohody

l. Predmetonr uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § l0 zákona č,41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platrrom
znení do praxe.

2. Predmetom tejto dohody je tiež závázol< organizátora realizovat' činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto
dohody, a to prostredníctvoIn občanov v hrnotnej nírdzi, ktory;ch úěast' za§;mto írčelom zabezpečí úrad.

3. Ďalej je predrnetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a
splrrení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

Článok II
Podmienky výkonu činnosti

l, Výkon činnosti jedného občana sa uskutočňu.je v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:

a) menŠÍch obecnýclr služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej
zriad'ovatel'om je obec.

2. Organizátor je povinný zabezpeěit' vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 0 l .0 l .20 1 8 do 31 .l2.20l9.



3, Miesto výkonu činnosti:

Krajné 52,916 16 Krajné

4. Druh činnosti:

- tvorba, ochrana, udrŽiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekorromickýclr podmienok obyvatel'ov obce

- starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva

- podpora vzdelávania

- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a d'alších činností v sociálnej oblasti

- napomáhanie udržiavania poriadku v obci

- d'alšie činnosti

5, Denné Časové vymedzenie vykonávania činnosti od 08:00 - do l2:00, prípadne podl'a potreby organizátoračinnosti.

6. PoČet r,rytvorených miestiobčanov v hmotnej núdzi, ktorí budú zabezpečovat' činnosti podl'a bodu 4 tohto článku,
najviac: l0

článok III
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad sazavázuje poskytovať organizátorovi účasť občanov v hmotnej núdzi na účely výkonu činnosti v zmysle tejto
dohody,

2. Úrad sa zavázlje zabezpečit'pre občana na vlastné náklady:

a) ochranné osobné pracovné prostriedky,

b) úrazové poistenie,

c) pracovné prostriedky.

3. Úrad je oprávnený vykonávat'kontrolu plnenia povinností ryplývajúcich z tejto dohody orgattizátorom, najmá kontrolu
výkonu činnosti v zmysle článku II tejto dohody.

článok IV
Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor sazavázuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnudch podmienok počas celého obdobia twaniadohody,

2. Organizátor sa zavázuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) pracovné prostriedky,

b) zdravotné preukazy, ak to charakter činností :tyžaduje,

c) zabezPeČenie Úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatk:u činností a prevzatia OOPP a PP od
občanov po skončení výkonu činností,

3. Organizátor sa zavázuje vytvoriť základné podrnienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na .vylúčenie

rizík a faktorov podInieňujúcich vznik pracovných irazov, chorób z povolania a iných poškodení zdravia z práce a za tymto
ÚČelom si Plniť všetky povinnosti vďahujúce sa na zamestnávatel'a, v zmysle zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci ao zmene a doplnení niektoqých zákonov.

4. Organizátor bude odovzdávať evidenciu dochádzky nasledovným spósobom: osobne zamestnancovi aktivačného centra.

Článok v
Kontaktné osoby

1, Za ÚČelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohl'adu nad jej
qikonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Bc. Miroslava Vydarená

Telefónne číslo: +42l 905 876 668



2.

E-mai lová adresa: miroslava.vydarena@upsvr. gov,sk

Za ÚČelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohl,adu nad jej
lýkono m, or ganizátor ustan ovu. j e kon taktnú oso bu :

Meno a priezvisko: Jana Hudecocá

Telefónne číslo: +42l 740 85 21

E-mai lová adresa: sekretariat@kraj ne.sk

Kontaktné osobY ustanovené ÚČastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupracovať pri koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na qikone činnosti, ktorá musí byt'predložená na
Úrad vŽdY l. Pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačná
evidencia dochádzkY musí bYť podpísaná štatutárnym orgánom organizátota, prípadne kontaktnou osobou
oPrávnenou konať v mene organizátora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačného centra).
ÚČasť obČana na vYkonávaní Činnosti porvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom v mesačnej evidencii
dochádzky.

článok VI
Odstúpenie od dohody

V PríPade, ak organizátor poruši svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, rrajmá ak svojím konaním, resp.
nekonaním bude mariť výkon Činností špecifikovaných v článku II, alebo brárriť útradu vo výkone jeho práv a
PovinnostÍ, Úrad je oprávnený od dohody odstúpit7resp. móže odstúpiť (odstúpením od dohody táto dohoda zaniká
ku dňu doručenia písomného odstúpenia organizátorovi),

Novú dohodu Úrad s organizátorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchá dzajúcej
dohody.

Clánok VII
záverečné ustanovenia

Táto dohodaje vYlrotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý zúčastníkov dostanejedrro vyhotovenie.

Zmerry a doPlnenia tejto dohody možno r,ykonať len písornným dodatkom k tejto dohode, podpísanýln oboma
účastníkmi dohody.

Táto dolroda nadobúda platnost'a účinnosť dňomjej podpísania obonra účastníkrni dohody.

ÚČastrríci tejto dohody vyhlasujÚ, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a
súhlasia s ňou,

Mgr. Vladimír Sumbal
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