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D o H o D A č..201331010163
lzatvorenápodľa $ 10 ods. 3, ods. 1 1 a nasl.

zékonač; 4I7/20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nűdzi a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskoľších pľedpisov

(ďalej len,,dohodď')

Účastníci dohody

1. Úľad práce, sociálnych vecí aľodiny Zvo|en
Sídlo: J. Jiskľu 6,960 09 Zvolen
V mene ktorého koná: PhDr. Galina Kopyl, riaditel'ka Úľadu pľáce, sociálnych vecí a rodiny
Zvolen
ĺco: zolgąssa

(ďalej len,,úrad")
a

2. Obec:
Obec VígI'aš
Sídlo: Zvolenská I,962 02 Vígľaš
V mene ktoľého koná: Ing. Róbert Zźrchenský, staľosta obce
lČo: oo:zo:sz

(ďalej len,,organi zátor")

(uľad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody,,)

Pľeambula

Účelom uzatvoľenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č,. 4l7l2}l3 Z. z. opomoci v hmotnej
nudzi v platnom zneni do pľaxe.
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Clánok I
Pľedmet dohody

Pľedmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č).4I7l2Ot3 Z. z. opomoci
v hmotnej nűdzi v platnom znení do pľaxe.

Pľedmetom tejto dohody je záväzok organizéńora rcalizovať činnost' bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody a to prostľedníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej lén ,,občan.,),
ktoých účasť zaýmto účelom zabezpečíurad,.

Pľedmetom tejto dohody je aj úprava prźtv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
rcalizácie činnosti v zmysle čl. il. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákorclýchpredpokladov pľe poskytnutie dávky v hmotnej ntdzi.
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Clánok II
Podmienky qýkonu činnostĺ

l. Výkon činnosti bližšie špecifikovanej vbode 4' tohto ělĺĺnku dohody občana sa uskutoěňuje
v rozsahu 32 hodín mesaěne' a to formou:

a) menších obecných služĺeb pre obec, rozpočtovú organizáciu ktorej ztiaďovateľom je obec,
pľí sp evkovú ot ganizáciu ktorej ztiaď ov ateľom j e obec,

b) pľác na pľedchádzanie mĺmoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pľi
odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

2. otganizátor je povinný zabezpećiť vykonávanie aktivačnej ěinnosti v teľmíne od 01.0l.202l do
3r.r2.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
Katasteľ obce VígI'aš.

4. Druh ěinnosti:
- tvoľba, ochĺana, udľŽiavanie a zlepšovanie Životného prostľedia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- staľostlivosť, ľozvoj, ochĺana azachovanie kultúľneho dediěstva
- napomiĺhanie udrŽiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti

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

Pondelok, utoľok - 08:00 _ 12:00 hod., 4 hodiny

6. Počet vytvorených miest pre oběanov, ktorí budu zabezpečovat' činnosti podľa bodu 4 tohto
članku, najviac:20

čtánok III
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad bude napĺňať vhodnými občanmi miesta vytvoľené organizátorom v zmysle bodu 6. čl. il.
tejto dohody, v prípade, že nimi bude disponovať.

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

a) vybrané druhy osobných ochľanných pracovných prostriedkov (ďalej len,,ooPP'o),
b) vybrané druhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) iľazovépoistenie.

3. Úrad je oprávnený koordinovať a kontľolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods. 1 I zélkona č,. 4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej n:ŕurdzi, zaznarnenávať
zistené výsledky a prejednávat'ich s organizátorom.

čHnok IV
Práva a povinnosti organwátora

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

2. oryanizátor sazaväzllje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) zdravotnépreukazy, ak to chaľakteľ činností vyžaduje,
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b) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na zaěiatku činností aich následné
pĺevzatie od občanov po skoněení výkonu činností.

3. organizátoľ tejto ěinnosti je povinný zabezpeěiť nielen v čase vyhlásenia mimoľiadnej situácie,
núdzového staw alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situácia") a na ďalšie obdobie
bezpľostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodrŽiavaniá všeobecných zásad'
prevencie a zakladných podmienok_ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapľi pľeci (aatej
len ,,BOZP) a na vylúčenie rizik a faktoľov podmieňujúcich vznik praóovných urazőv,choľôb z
povolania a iných poškodení zđtaviazprácepodľa zikonač,. 124lż006 Z. z. oB)ZP a o zmenea doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov a dodľŽiavanie platných
ľozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva slóvenśke;
republiky pľe občanov vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nĺĺroku na dávku v hmotnej
nűdzi vo ýške nezniženej podľa $ l0 ods. 3 až 13 zákonač,. 4l7/2OI3 Z. z. opomoci v hmotnej
nűdziv zneni neskoľších predpisov. Organizátoľ je povinný zabezpečiť všetky ooPP, ttoľ5ĺcľr
pouŽívanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatľení a usmernení vydaných lładom vere3ného
zdravotnictva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia krízovej situacie.

4. organizátot sa zavdzuje odovzdávať mesačnú ęvidenciu dochádzky- nasledovným spôsobom:
osobne v písomnej foľme L pracovný deň nasledujticeho mesiaca na-ľlpSVR Zvolen.

5. oryanizátor sa zavazuje pľedložit' mesačnú evidenciu dochádzky občanov úľađu vždy 1.
pľacovný deň nasledujúceho kalendáľneho mesĺaca po uplynutí pľíslušného mesĺaca.

6. organizátor sa zaväzuje spolupracovať s úradom pri plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontľol vykonávaných úľadom atieto uvádzať pravdivo ĺä mesaenäj
evidencie dochádzĘ občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejtó
dohody.

7. organizátoľ je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
I8l20l8 Z. z. oochľane osobných údajov a o zmene a dopheńí niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov'

ČHnoľ v
Kontaktné osoby

1. Za uč,elom organizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úľad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľáinátoľ aktivačňého centra
úľadu):
Męno a priezvisko: Ing. Vladimír Maťaš
Telefónne číslo:+421 4524 41430
E-mailová adresa: vladimir.matas@upsvľ.gov.sk

2. Za úč,elom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organizéltot ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizátora):
Meno a priezvisko: Ing. Róbeľt Záchenský
Telefónnę číslo: +42I 4553 94300
E-mailová adresa: starosta@viglas.net

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody budri spolupľacovať pľi koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,
zabezpečia, aby bola podpísaná štatutáľnym oľgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobou
opľávnenou konať v mene organizźńora, opľávnenou kontaktnou osobou úradu a vlastnoručnými
podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.
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čHnok VI
Tr"vanie azánikdohody

1. Táto dohođa sauzatvtľa na dobu určitú a to ođ nadobudnutia jej účinnosti do 3I.12.2022

2, Účastníci dohody sa dohodli, že tuto dohodu je moŽné ukoněiť písomnou dohodou oboch
účastníkov dohody alebo odstúpením zo strany úradu.

3. V prípade, ak orgarizátoľ poruší svoje povinnosti vyplýłajirce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v ělánku II, alebo brániť
úľadu vo výkone jeho práv a povinností, úrad môŽe od dohođy odstupiť. ođstupením úľadu od
dohody táto zaĺikáku dňu doručenia písomného odstúpenia oĺganizźttotovi úľađom.

Clánok VII
Zá*erečné ustanovenia

1. Táto dohodaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý zúčastníkov dostane jedno
vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len foľmou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma účastníkmi dohody'
ktoľé budú zveľejnené v Centrálnom ĺegistľi zmlúv Úľadu vlády Slovenskej republiky. Dodatky
sa stanú neodđelitelnou súčasťou tejto dohody.

3. Uľad a otganizátor sa dohodli, Že oznamovanie podstatných zmien pľi plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehat'písomne dohodou obidvoch účastníkov dohody a
v ostatných prípadoch postaěuje elektľonická komunikácia (e-mailová adľesa kontaktnej osoby).

4. Táto đohoda na{obúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasleđujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmluv vedenom Úrađom vlády
Slovenskej ľepubliky.

5' Účastníci tejto dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať' pľeěítali si ju, jej
obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoĺučne podpisujú.

Vo Zvolene dňa łq ł,) lołł Vo Zvolene dňa łe ĺl to)'
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