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D o H o D A č.20/15/0l'0130
Uzatvoreîápodľa Ş 10 ods.3, ods. 11 anasl.

zźlkonač,.417l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nuďzi a o zmene a doplnení niektoľých ztlkonov
v znenĺ neskoľších pľedpisov

(ďalej len,,dohodď')

Účastníci dohody

1. Úrad prźĺcg, sociálnych vecí a ľodiny Levice
Sídlo: Ľ. Stúľa 53,934 01 Levice
V mene ktorého koná: Ing. Zuzana Šolopová, MBA' ľiaditeľka úľadu
ĺco zoDąsse

(ďalej len,'úrad")

2. Obec
obec Horná Seč
Sídlo: Hoľná Seč 19/16, 935 31 Dolná Seč
V mene ktorého koná: Edita Moľavská, staľostka obce
lČo: oosszszł

(ďalej len,,organi ztńoľ")

(úľad a organizźńor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody")

Preambula

Účelom uzatvoľenia tejto dohody je aplikácia $ 10 ztlkona č,. 4l7lŻ0l3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nídzi v platnom znení do praxe.

Clánok I
Predmet dohody

1. Pľedmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia Ş 10 zźtkonač,.4Í7l20I3 Z. z. opomoci
v hmotnej nűdzí v platnom znení do pľaxe.

2. Pľedmetom tejto dohody je ztxazok organiztÍora realízovať činnosť bližšie špeciÍikovanú
v článku II tejto dohođy a to pľostredníctvom občanov v hmotnej nídzi (ďalej len ,,oběan'o),
ktorých účasť zatýmto úěelom zabezpeěíurad.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava prtlv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeéeni
realizácíe ěinnosti v zmysle čl. II. tejto dohođy a vývoľenie podmienok občanom na splnenie
zttkonnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej ĺudzi.
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ČHnok II
Podmienky výkonu činnostĺ

1. Výkon činnosti bliŽšię špecifikovanej vbode 4. tohto článku dohody občana sa uskutoěňuje

v ľozsahu 3Żhodin mesačne, a to formou:
a) menších obecných sluŽieb pľe obec, ľozpočtovú organiztrciu ktoľej zľiaďovateľom je obec,

pľíspevkovű organizâciu ktoľej zriaďovateľom je obec,

2. organizâtoľ je povinný zabezpećiť vykonávanie aktivačnej činnosti v teľmíne od 02.0I.202l do
3I.12.Ż0ŻI.

3. Miesto výkonu činnosti:
Hoľná Seč 19/16, 935 31 Dolná Seč

4. Druh ěinnosti:
- tvorba, ochĺana, udrŽiavanie a zlepšovanie Životného pľostľedia a ekonomických podmienok
obyvatel'ov obce
- staľostlivosť' rozvoj, ochľana azachovanie kultúľneho dędičstva
- podpora vzďe|txania
- ľozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udrŽiavania poľiadku v obci
- ďalšie ěinnosti

5 Denné časové vymedzenie ľesp. počet hodín vykonávania činnosti (od _ do) denne :

Pondelok: 8:00 - 12:00,4 hodiny
Utoľok: 8:00 _ 12:00,4 hodiny
Stľeda: 8:00 _ 12:00,4 hodiny
Štvrtok: 8:00 - 12:00,4 hodiny
Piatok: 8:00 - 12:00,4 hodiny
Počet vývorených miest pre občanov, ktoľí budu zabezpečovať činnosti podľa bodu 4 tohto
článku, najviac: 10
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Clánok III
Práva a povinnostĺ úľadu

1. Úrad bude napĺňať vhodnými občanmi miesta vytvorené organiztĺtorom v Zmysle bodu 6. č1. il'
tejto dohody, v pľípade, že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zavazĄe zabezpečiť pľe občana na vlastné náklady:

vybrané druhy osobných ochľanných pľacovných prostľiedkov (ďalej len,,ooPP")'
vybľané dľuhy pľacovných pomôcok (ďalej len,,PP")
urazové poistenie,

Úrad je opľávnený koordinovať a kontrolovať úěasť občanov na činnostiach v zmysle ělánku II
tejto dohody a Ş 10 ods. 1 | zźlkona č. 4I7 l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi, zaznamentxať
zistené výsledky a pľejednávať ich s organiztttoľom.

a)
b)
c)
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Clánok IV
Pľáva a povinnosti organizátora

1. organizźltot sa zaväzuje zabezpečiť dodľžiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

Organiztttor sazavazuje zabezpeěiť pľe občana na vlastné náklady:

a) vybľané druhy ooPP,
b) vybrané druhy PP,
c) zdravotnépreukazy, ak to chaľakteľ činností vyžaduje,
d) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na zaćiatku činností a ich následné

prevzatie od občanov po skoněení výkonu ěinností.

oľganizâtoľ tejto činnosti je povinný zabezpeěiť nielen v ěase vyhlásenia mimoľiadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ',kľízová situácia") a na ďalšie obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončení kĺízovej situácie, dodržiavaĺie všeobecných zâsaď
prevencie a zćĺkladných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri pľáci (ďalej
len ,,BOZP) a na vylúčenie rizik a faktoľov podmieňujúcich vznik pracovných urazov, chorôb z
povolania a iných poškodení zdravia z prtrce podľa zákona č,. 12412006 Z. z. o BOZP a o zmene
a doplnení niektoľých zźlkonov v znení neskoľších pľedpisov a dodržiavanie platných
ľozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
ľepubliky pľe občanov vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej
nűdzi vo výške nezniženej podľa Ş 10 ods. 3 až 13 ztlkonač,.4l7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nudzi v znęní neskorších predpisov. organizźĺtoľ je povinný zabezpečiť všetky ooPP, ktorých
používanie vyplýva z platných ľozhodnutí, opatrení a usmeľnení vydaných Uľadom veľejného
zdľavotníctva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia kĺízovej situácie.

4. organiztĺtot sa zavazuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky nasledovným spôsobom:
osobne do rúk kooľdinátoľa.

5. organizźĺtor sa zavazuje pľedložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.

pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca.

6. organizźńor sa zavazuje spolupracovať s úrađom pľi plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontrol vykonávaných úľadom atieto uvâdzať pľavđivo do mesačnej
eviđęncie docháđzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejto
dohody.

7 ' Orgaĺizâtor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom č.
I8lŻ0I7 Z. z. oochrane osobných údajov aoZmene adoplnení niektorých zákonov vzneni
neskoľších pľedpisov.
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Clánok V
Kontaktné osoby

1. Za uče|om otganizâcie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a đohľadu nad jej výkonom, úľad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátoľ aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: Ing. Peter Barcík
Telefonne číslo: 421 36 Ż440 42I
E-mailová adľesa: Peteľ. Barcik@upsvľ. gov. sk

2. Za uěelom organizërcie a koordinácie činnosti občana špeciťrkovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, organizatoľ ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organiztĺtora):
Meno a priezvisko: Edita Moľavská
Telefónne ěís|o: +42I 905 823 844
E-mailová adresa: info@homasec. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody budú spolupracovať pľi kooľdinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich Sa îa výkone činnosti,
zabezpeěia, aby bola podpísaná štatutárnym orgánom organizźłtora, prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konať v mene organizźioĺa' opľávnenou kontaktnou osobou úradu a vlastnoľučnými
podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.

čHnot VI
Trvanie azánikdohody

1. Táto dohodasauzatvtra na dobu uľčitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3I.IŻ.2021

2. Účastníci dohody sa dohođli, že tÍÍo đohodu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch
účastníkov dohody alebo odstúpením zo strany úľadu.

3. V pľípade, ak organizátoľ poruší svoje povinnosti vyplývajirce ztejto đohody, najmä ak svojím
konaním, ľesp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo bránit'
úľadu vo výkone jeho pľáv a povinností, úľad môžę od dohody odstúpiť' odstúpením úľadu od
dohody tâto zaniká ku dňu doručenia písomného odstúpenia otganiztttorovi úľadom.
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Čhnok VII
Záłv er eöné ustanoven ĺa

1. Tato dohoda je vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, pľiěom organiztĺtor dostane jedno

vyhotovenie a úľad jedno vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vztljomĺe schválených a podpísaných oboma úěastníkmi dohody'
ktoľé budú zveľejnené v Centrálnom registľi zml'Úv Uradu vlády Slovenskej republiky. Dodatky

sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

3. Űrad a oľganizâtoľ sa dohođli, že oznamovanie podstatných zmien pri plnení zźxäzkov
vyplývajúcichztejto dohody bude pľebiehať písomne dohodou obidvoch účastníkov dohody a

v ostatných prípadoch postačuje elektronická komunikácia (e-mailová adresa kontaktnej osoby).

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnost
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centľálnom registľi zmluv vedenom Uľadom vlády
Slovenskej republiky.

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, pľečítali si ju, jej

obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoľučne podpisujú.

V Hoľnej Seči d;* ł 0. lo^ toĄ2 V Lęviciach dř* ł ţ. ĺo. 2 Úlo

+ ł
*

Edita MBA
úradu

*
o
*

ł

Ing.
starostka obce
obec Hoľná Seč Úrad práce, sociálnych vecí a ľodiny Levice
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