
NM3/AC/Z AM/20 1 9 / t9 r 1 s

Urad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Hviezdoslavova 40' 915 0l Nové Mesto nad Váhom
V mene ktorého koná: Mgľ. Vladimíľ Sumbal, riaditeľ úradu
ĺČo: tolg+sze

(ďalej len,,úľadoo)

a

DoHoDAč.l9/10l010l34
uzatvotenápodľa $ l0 ods' 3, ods. 1 1 a nasl.

zákonač. 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej ĺildzí v platnom zneni
(ďalej len 

',dohoda")

Účastníci dohody

obec Kľajné
Sídlo: Kľajné 52,916l6 Krajné
V mene ktorého koná: JUDr. Ján Konečník, staľosta obce
IČo: oo: II715

(ďalej len,,oľgani zátor")

uzatváľajú
túto dohodu:

Pľeambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ l0 zákona č). 4I712OI3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nídzi v platnom znenído praxe.

Clánok I
Pľedmet dohody

l. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č. 4l7l20l3 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom zneni do pľaxe.

2. Predmetom tejto dohody je záväzok orgarluátora rca|izovať čiĺrnosť bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len 

''občano'),ktoých účasť za týmto účelo m zabezpeč,í urad.

3. Pľedmetom tejto dohody je aj úpľava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
realizácie činnosti v zmysle čl. il. tejto dohody a vytvoľenie podmienok občanom na splnenie
zákonných pľedpokladov pre poskýnutie dávky v hmotnej núdzi.

čhnok II
Podmienlĺy výkonu činnosti

l. Výkon činnosti bliŽšie špecifikovanej vbode 4. tohto článku dohody občana sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:
a) menších obecných služieb pre obec, ľozpočtovú organizáciu ktorej zriaďovateľom je obec,

príspevkovú organizáciu ktorej zriaďovateľom je obec,
b) prác na predchádzanie mimoľiadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri
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o dstraňo vaní následkov mimoľiadnej s ituác ie'

2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v teľmíne od 01 .0t.2O2O do
31.12.202r.

3. Miesto ýkonu činnosti:
Katastľálne územie obce Krajné

4. Druh činnosti:
- tvorba, ochľana, udľžiavanie a zlepšovanie životného prostľedia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- starostlivosť, ľozvoj, ochrana azachovanie kulturneho dedičstva
- rozvoj a poskýovanie sociálnych sluŽieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udľžiavania poľiadku v obci
- ďalšie činnosti
- činnosti na pľedchádzanie mimoriadnej situácie
- činnosti počas mimoriadnej situácie
- činnosti pľi odstľaňovaní následkov mimoriadnej situácie

5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti je od 08:00 hod. do t2:OO
hod., pľípadne podľa potľeby orgaĺizátora činností.

6. Počet vývorených miest pre občanov, ktorí budu zabezpečovat' činnosti podľa bodu 4 tohto
článku, najviac: l0

Clánok III
Prá.ľa a povinnosti úľadu

1. Úrad bude napÍňať vhodnými občanmi miesta vytvorené organizátorom v Zmysle bodu 6. čl. il.
tejto dohody, v pľípade, že nimi bude disponovať.

2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) vybľané druhy osobných ochľanných pľacovných pľostľiedkov (ďalej len,,ooPP"),
b) vybrané dľuhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) úrazové poistenie

3. Urad je opľávnený kooľdinovať a kontľolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods. 1I zákona č. 4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zaznamenávať
zistené výsledky a prejednávať ich s organizátoľom.

Clánok IV
Pľáva a povinnosti oľganizátoľa

1. organizátor sa zaväzuje zabezpečit' dodľžiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. organizátor sazavazuje zabezpečiť pľe občana na vlastné náklady:

a) vybrané druhy ooPP,
b) vybľané dľuhy PP,
c) zdravotné preukazy, ak to charakteľ činností vyŽaduje,
d) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné
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prevzatie od občanov po skončení v'ýkonu činností.

3. Organizátor sa zaväzuje vývoľiť základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pľi pľáci (ďalej len ,,BDZP") a na vylúčenie rizik a faktoľov podmieňujúcich vznik
pľacovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pľi pľáci a zatýmto účelom si
plniť všetky povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávateľa (v tomto pľípade otganizátora),
v zmysle zákonač. 12412006 Z. z. o BOZP a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov.

4. organizátor sa zaväzuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky nasledovnym spôsobom:
osobne zamestnancovi Aktivačného centra.

5. organizátor sa zaväzuje pľedložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úľadu vždy 1.
pľacovný deň nasledujúceho kalendáľneho mesiaca po uplynutí pľíslušného mesiaca.

6. Organizátor sa zaväzuje spolupracovať s úradom pri plnení bodu 3. článku III tejto dohody'
akceptovať výsledky kontrol vykonávaných úľadom atieto uvádzať pľavdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejto
dohody.

Clánok V
Kontaktné osoby

1. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a doh]'adu nad jej výkonom, úrad ustanowje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centľa
úľadu):'
Meno a priezvisko: Mgr. ZdenkaMajeľčáková
Telefonne číslo: 0905 876 668
E-mai lo vá adľe sa : zdenka. maj er cakov a@up svr. gov. sk

2. Za l;rčelom organizäcie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, organizátor ustanowje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizátora):
Meno a priezvisko: Jana Hudecová
Telefonne číslo 0321740 85 2I
E-mailová adresa: sekretariat@kľaj ne. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody budú spolupľacovať pri kooľdinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,
zabezpečia' aby bola podpísaná štatutáľnym orgánom organizátora' prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konať v mene organizátor4 oprávnenou kontaktnou osobou úradu a vlastnoručnými
po dpismi občanov vykonávajúcich č innosti.

Clánok VI
odstúpenie od dohody

1. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vypl;fruaj:úce z tejto dohody, najmä ak svojím
konaním' resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo brániť
úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad môže od dohody odstúpiť. odstúpením úľadu od
dohody táto zankáku dňu doľučenia písomného odstúpenia otganizátorovi úradom.

2. Novú dohodu môže urad uzatvoľiť s organizátorom najskôr po uplynutí tľoch mesiacov od
odstúpenia od predchá dzajircej dohody.
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čbnokVII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pľičom organizátoľ dostane jedno
vyhotovenie a úrad jedno vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode
podpísaným oboma účastníkmi dohody.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.

4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú opľávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

V Kľainom dňa 27 -11- 2019
V Novom Meste nad
Váhom dňa

Mgr. Vladimíľ
riaditeľ úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad
Váhom

Ján
staľosta
Obec
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