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D o H o D A č.20l10l0l0l37
uzatvorenápodľa $ 10 ods.3, ods. 11 anasl.
zákonač,.4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej ĺildzi a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
v zneni neskoľšíchpredpisov
(ďalej len,,dohodď')
Účastníci dohody
1. Urad pľáce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
V mene ktorého koná: Mgr. Roman Vajaš, MBA, riaditeľ úľadu

ĺČo:zolg+sls

(ďalej len,,úľad")

a
2.

obec Kľajné
Sídlo: Kľajné 52,91616 lQajné
V mene ktoľéhokoná: Ján Konečník,staľosta obce
lČo: ool II715

(ďalej len,,organi zátot")
(úrad a organizátot ďalej spolu ako aj ,,účastnícidohody")

Pľeambula
Účelom uzatvoľenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č. 4I7l2Ol3 Z. z. o pomoci vhmotnej
núdzi v platnom znení' do pľaxe.

čHnok I

Predmet dohody

1.

Predmetom uzatvoľenia tejto dohody je aplikácia
v hmotnej núdzi v platnom zneni do pľaxe.

2.

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora rcalizovat' činnosťbliŽšie špeciťrkovanú
v článku II tejto dohody a to prostľedníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len ,,občan"),
ktoqých účasťzatýmto účelomzabezpečiinad.

3.

Predmetom tejto dohody je aj úpľavapráv a povinností účastníkovdohody pti zabezpečeni
rcaIizácie činnosti v zmysle čl. il. tejto dohody a vytvoľenie podmienok občanom na splnenie
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

$ 10 zákona č. 41712013 Z. z' opomoci

čtánok II
Podmienky výkonu činnosti

l.

Výkon činnosti bližšiešpecifikovanej vbode 4. tohto článku dohody občana sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:

a) menších obecných služieb pľe obec, rozpočtovúotganizácĺu ktoľej zriaďovateľom je obec,
1

pľíspevkovúorganizáciu ktorej zriaďovateľom je obec,
b) pľác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoľiadnej situácie a pri
odstľaňovaní následkov mimoriadnej situácie.
2. orgarĺzátor je povinn ý zabezpečrt' vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 0l .0l.2O2I do
3t.12.2021.

3.

Miesto výkonu činnosti:
Katastrálne :územie obce Kĺajné

4.

Druh činnosti:
- tvorba, ochľana, udrŽiavanie a zlepšovanie životného pľostľedia
a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- staľostlivost', rozvoj, ochľana azachovanie kultúrneho dedičstva
_ podpora vzdelávania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činnostív sociálnej
oblasti
- napomáhanie udrŽiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti
- činnosti na predchádzanie mimoľiadnej situácie
_ činnosti počas mimoriadnej
situácie
- činnosti pľi odstraňovaní následkov mimoľiadnej situácie

5.

6'

Denné časovévymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti je od 08:00 do 12:00
hod.
prípadne podľa p otľeby or ganizátor a.
Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí bud:ú zabezpečovať činnosti podľa bodu 4
tohto
článku, najviac: l0

čhnok III

Pľáva a povinnosti úľadu

1.

Uľad bude napĺňaťvhodnými občanmi miesta vytvoľenéorganizátorom v Zmysle bodu 6. čl. 11.
tejto dohody, v prípade, že nimi bude disponovať.

2.

Úrad sa zaväzuje zabezpečiťpre občana na vlastné naklady:

a)
b)
c)

3.

vybrané druhy osobných ochľanných pracovných prostriedkov (ďalej len,,ooPP.,),
vybrané dľuhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP,,;
úľazovépoistenie.

Uľad je oprávnený koordinovat' a kontrolovať účasťobčanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ l0 ods. 1 zákona č. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nidzi, žaznamenávat,
zistené výsledky a pľejednávať ich s oľganizátorom.

l

ČHnok lv
Pľáva a povinnosti organizátora

l.
2'

organizátot

sa

zav'azuje zabezpečiť dodľžiavanie dohodnutých podmienok počas celého

obdobia trvania dohody.

orgaĺizátot sazqväzuje zabezpečiťpre občana na vlastné náklady:

a)
b)
c)
d)

vybľané druhy ooPP,
vybrané druhy PP,
zdľavotné preukazy, ak to chaľakter činnosti vyžaúfie)
úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činnostía ich následné
2

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností

3.

oľganizátor tejto činnosti je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzovéhostavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,kĺízová situácia") a na ďatšie obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončeníkrízovej situácie, dodľžiavanie všeobecných zásad
pľevencie a zák|adných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri pľáci (ďalej
len ,,BoZP) a na vylúčenierizik a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných utazov, choľôb z
povolania a iných poškodení zdraviazpráce podľa zákonač. 12412006 Z. z. o BOZP a o zmene
a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov a dodrŽiavanie platných
ľozhodnutí, opatrení a usmeľnení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva Slovenskej
ľepubliky pre občanov vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik náľoku na dávku v hmotnej
núdzi vo výške nezniŽenej podľa $ 10 ods. 3 až 13 zákonač.4I7l20t3 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v zneni neskorších predpisov. organizátoľ je povinný zabezpečiť všetky ooPP, ktorych
pouŽívanie vyplýva z platných ľozhodnutí, opatrení a usmeľnenívydaných Úradom veľejného
zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia kľízovejsituácie.

4.

otganizátor sa zaväzuje odovzdávat' mesačnúevidenciu dochádzky nasledovným spôsobom:
osobne zamestnancovi aktivačnéhocentra.

5.

organizátot sa zayäzuje pľedložiťmesačnúevidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pľacovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí pľíslušnéhomesiaca'

6.

organizátor sa zayäzuje spolupľacovať s úľadompľi plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontľol vykonávaných úradom a tieto uvádzat' pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejto
dohody.

7.

organizátor je povinný pľi plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č'
I8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ziíkonov v zneni
neskoľšíchpredpisov.

Clánok V
Kontaktné osoby

l.

Za účelomorganizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úľadustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátoľ aktivačnéhocentra
uradu):

Meno a pľiezvisko: Mgľ. Zdenka Majerčáková
Telefonne číslo:0905 533 5l7
E-mailová adres a: zdenka.maj er cakov a@upsvr. gov. sk

2. Za l;lčelom orgaruzácie
a dohľadu nad jej

a kooľdinácie činnosti občana špeciťlkovanej v článku II tejto dohody
qýkonom, organizátot ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec

oĺganizátora):
Meno a pľiezvisko: Jana Hudecová
Telefónne číslo:+42 1 327 40852l
E_mailová adresa: sekľetaľiat@kľajne' sk

3.

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmidohody budú spolupľacovať pri koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcichsa na výkone činnosti,
zabezpeóia, aby bola podpísaná štatutáľnym oľgánom organizátoĺa, prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konať v mene organizáúora, oprávnenou kontaktnou osobou úľadua vlastnoručnými
podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.
J

Clánok VI
Tľvanie azánikdohody
1

.

2.

Táto dohod a sa uzatvára na dobu uľčitúa to od nadobudnutia jej účinnostido

3
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Účastníci dohody sa dohodli, že tuto dohodu je moŽné ukončit' písomnou dohodou oboch

účastníkovdohody alebo odstúpením zo stľany úradu.

3.

V prípade' ak otganizátoľ poľušísvoje povinnosti vyplývajtrce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude maľiťvýkon činnostíšpecifikovaných v článku II' alebo bránit'
úľaduvo qfkone jeho práv a povinností, úrad môŽe od dohody odstúpit'. odstúpením úradu od
dohody táto zanikä ku dňu doručenia písomného odstúpenia organizátorovi úľadom.

článok VII

Záverečné ustanovenia
1

2.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach' pričom kaŽdý z účastníkovdostane po
jednom vyhotovení.
Zmeny a doplnenia tejto dohody je možnévykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a. podpísaných oboma účastníkmidohody,
ktoré budú zverejnené v Centrálnom ľegistri zmluv Uľadu vlády Slovenskej republiky. Dodatky
sa stanú neoddelitel'nou súčast'outejto dohody'

3. Úľad a

organizátor sa dohodli, že oznamovanie podstatných zmien pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať písomne dohodou obidvoch účastníkovdohody a
v ostatných pľípadochpostačuje elektronická komunikácia (e-mailová adresa kontaktnej osoby).

4.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmidohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmliv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

5.

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať, prečítalisi ju, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoľučne podpisujú.

Za organizátoru:

Zaurad:

V Krajnom, aĺ^'(!.''(.:.!Úfu

V Novom Meste

nad Váhom, dňa 10.12'2020
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Mgľ. Roman Vajaš, MBA
riaditel'úľadu
Úrad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Nové Mesto
nad Váhom
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