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D o H o D A č.201331010171
uzatvorenápodl'a $ 10 ods. 3, ods. 11 a nasl.

zźl<onač,.4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej nűdzi ao zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskorších predpisov

(ďalej len,'dohodď')

Účastníci dohody

1. Úrad ptáce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Sídlo: J. Jiskru 6,960 09 Zvolen
V mene ktoľého koná: PhDľ. Galina Kopyl, ľiaditel'ka Úradu ptáce, sociálnych vęcí a ľodiny
Zvolen
lČo golgąsze

(ďalej len,,úľad")
a

2. Obec:
obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská 7,962 02 Vígl'aš
V mene ktorého koná: Ing. Róbeľt Zachenský, staľosta obce
IČo: oo:zo:sz

(ďalej len,,oľgani zźÍor")

(úľad a organizźltor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody.,)

Preambula

Učelom uzatvorcnia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákonač,.4l7l2ol3 Z. z. opomoci vhmotnej
nűdzi v platnom znení do praxe.

čIánok I
Pľedmet dohody

1. Pľedmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zźl<ona č. 4t7l2}l3 Z. z. o pomoci
v hmotnej nudzi v platnom zneni do pľaxe.

Predmetom tejto dohody je ztlväzok organizátota ręalizovať činnost' bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody a to prostľedníctvom občanov v hmotnej nűdzi (ďalej len ,,občan"),
ktorych účasť zatýmto úěelom zabezpečitrad.

3. Pľedmetom tejto dohody je aj úprava ptáv a povinností účastníkov dohody pn zabezpeč,ení
ľea|izárcię činnosti v zmysle čl. II. tejto dohody a vytvoľenie podmienok občanom na splnenie
zźkonnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

ČHnok II
Podmienky výkonu činnostĺ

l. Výkon činnosti bliŽšie špecifikovanej vbode 4. tohto článku dohody občana sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodín mesaěne, a to foľmou:
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a) dobľovolhíckej čĺnnosti (organizźltoľ dobrovoľníckej činnosti je povinný riadiť sa zákonom
č,.406/201I Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov),

b) prác na predchádzanie mimoľĺadnej situáciĺ, poěas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pľi
odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

2. organizéttoľ je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej ěinnosti v termíne od 01.01 .2O2l do
3r.12.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
Kataster obce Vígl'aš.

4. Druh činnosti:
- činnosti pri odstľaňovaní následkov pľírodných a ekologických katastľof, pri humanitámej
pomoci, ztlcbtanę života azdravia, v civilnej ochľane, ochľane pľed poŽiaľmi a pľi uskutočňovaní
rozvojových programov v ľĺĺmci projektov domácich, zahraničných a medzináľodných organizácii
- činnosti pri tvoľbe, ochĺane, udržiavani alebo zlepšovaní Životného prostredia, kultúrnych, a
ciľkevných pamiatok, pľi staľostlivosti o ochľanu azachovanie kultúľneho dedičstva a pri
oľganizovaní kultúľnych, špoľtových, telovýchovných, chaľitatívnych, vzđe|ávacích a osvetových
podujatí
- ďalšie činnosti podľa osobitných zfüonov

5. Denné časové vymedzenię resp. počet hodín vykonávania činnosti (od _ do) dennę :

Pondelok - 08:00 - 12200 hod., 4 hodiny
Utoľok _ 8:00 - 12:00 hod., 4 hodĺny

6. Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí buđű zabezpečovať činnosti podľa bodu 4 tohto
článku, najviac: 10

Clánok III
Pľáva a povinnosti úradu

1. Úrad bude napíňať vhodnými občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle bodu 6. ěl. il.
tejto dohody, v prípade, Že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zaväzuje zabezpeěiť pľe oběana na vlastné náklady:

a) vybrané druhy osobných ochľanných pľacovných pľostriedkov (ďalej len,,ooPPoo),
b) vybľané druhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PPoo)
c) iľazovépoistenie.

3. Úľad je opľávnený kooľdinovať a kontľolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle člĺĺnku II
tejto dohody a $ l0 ods. 1 l ztl<ona č,. 4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej nűdz| zaznarlenávať
zistené výsledky a prejednávať ich s organizátorom.

článok IV
Pľáva a povinnosti organizátora

l. oĺganizáúor sa zaväzuje zabezpečiť dodľžiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. orgaruzátor sazav?lzuje zabezpeěiť pre občana na vlastné náklady:

a) zdravotné preukazy, ak to charakter činností vyžaduje,
b) úschovu, evidenciu' vydávanie ooPP a PP oběanom na zaěiatku činností a ich následné

prevzatie od oběanov po skončení výkonu ěinností.
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3. organizátor tejto činnosti je povinný zabezpeěiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo qýnimoěného stavu (ďalej len ,,krízová situáciď') a na ďalšie obdobie
bezpľostredne nasleđujúce po skončení kĺízovej situácie, dodľŽiavanie všeobecných zásad
pľevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pľi práci (ďalej
len,,B0ZP) a na vylúčenie ńzik a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných urazov, chorôb z
povolania a iných poškodení zdraviazpráce podľa zćkonač,. 124/2006 Z. z. oB}ZP a o zmene
a doplnení niektorých zfüonov v znení neskoľších predpisov a dodržiavanie platných
ľozhodnutí, opatľení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slóvenśke;
ľepubliky pľe občanov vykonávajúcich ěinnosti podmieňujúce vznik náľoku na dávku v hmotnej
núdzi vo qýške nezníženej podl'a $ 10 ods. 3 až 13 zělkonač,.4t7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nűdzi v znení neskorších predpisov. Organizátor je povinný zabezpećiť všetĘľ ooPP, ktoqých
pouŽívanie vyplyva z p|atných rozhodnutí, opatrení a usmeľnení vydaných Úradom veľejného
zdravotnictva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia kĺízovej situácie.

4. organizátot sa zav'ĺázuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky nasledovným spôsobom:
osobne v písomnej foľme L pracovný deň nasledujúceho mesiaca na ÚPSVR Zvolen.

5. oľganizátor sa zaväzuje predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úľadu vždy 1.
pľacovný deň nasledujúceho kalendáľneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca.

6. organizátor sa zaväzuje spolupľacovať s úľadom pľi plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontrol vykonávaných úradom atieto uvádzať pľavdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4. ělĺĺnku IV tejto
dohody.

7. organizátor je povinný pri plnení pľedmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. oochľane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov vzneni
neskorších predpisov.

čHnok V
Kontaktné osoby

1. Za űč,elom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, úrad ustanowje kontaktnú osobu (kooľdinátor aktivačného centľa
úradu):
Meno apľiezvisko: Ing. Vladimír Maťaš
Telefónne iislo: +42l 4524 41430
E_mailová adresa: vladimiľ.matas@upsvľ. gov. sk

2. Za Íňelom otganizácie a koordinácie činnosti občana špeciťrkovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej ýkonom, organizźúor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizátora):
Meno a priezvisko: Ing. Róbeľt Zźrchenský
Telefónne číslo: +421 4553 94300
E-mailová adresa: staľosta@viglas.net

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody budú spolupracovať pri koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúěastňujúcich sa na qýkone činnosti,
zabezpečia' aby bola podpísaná štatutámym oľgánom otganizéĺtora, prípadne kontaktnou osobou
opľávnenou konať v mene otganizátoru, opľávnenou kontaktnou osobou úradu a vlastnoruönými
podpismi občanov vykonávaj úcich činnosti.
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Clánok VI
Trvanie a zánik dohody

1 . Táto dohod a sa lzatvára na dobu urěitú a to od nadobudnutia j ej úěinnosti do 3I .12.2022

2. Účastníci dohody sa dohodli, že tuto dohodu je možné ukoněit' písomnou dohodou oboch
účastníkov dohody alebo odstúpením zo stľany úľadu.

3. V prípade, ak otganizátoľ poruší svoje povinnosti vyplývajuce z tejto dohody, najmä ak svojím
konaním' ľesp. nekonaním bude mariť výkon ěinností špecifikovaných v článku II, alebo brániť
úľadu vo výkone jeho práv a povinností, úľad môže od dohody odstúpiť. odstupením úĺadu od
dohody ttńo zarĺikáku dňu doručenia písomného odstúpenia organizźttorovi úradom.

Clánok VII
Zá,ľerečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pľičom každý z účastníkov dostane jedno
vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzźljomne schválených a. podpísaných oboma účastníkmi dohody,
ktoré budú zveľejnené v Centrálnom ľegistri zmlúv Uľadu vlády Slovenskej republiky. Dodatky
sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

3. Úľad a orgaĺizátor sa dohodli, že ozfiamovanie podstatných zmien pri plnení závazkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať písomne dohodou obidvoch účastníkov dohody a
v ostatných pľípadoch postačuje elektronická komunikácia (e-mailová adresa kontaktnej osoby)'

4. Táto dohođa nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma úěastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centľálnom registri zmluv vedenom Uradom vlády
Slovenskej ľepubliky.

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej

obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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