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DoHoDAč.22ĺ33/0t0l19
uzatvorená podľa $ 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, $ 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákona č. 417l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v
znení neskoľších predpisov (ďalej len 

',dohoda")

1. Urad piľáce, sociálnych vecí a ľodiny ZvoLen
Sídlo: J' Jiskru 6, 960 09 Zvo|en
V mene ktorého koná: Mgr. Michal Caban, riaditeľ úľadu
IČoi 30794536

(ďalej len,,úrad")
a

2. Obec:
Obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská 1, 962 02 Vígl'aš
V mene ktoľého koná: Ing. Róbeľt Záchenský, starosta obce
IČo: oogzo:sz

(ďalej len,,oľgani zátot")
(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

Pľeambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia $ l0 zákona č. 4I7I2OI3 Z. z. opomoci
v hmotnej nidzi a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

Clánok I
Pľedmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok otganizätora rea7izovat' činnosť bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa $ 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
n'(ldzi nachádzajicich sa v hmotnej n'ídzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len ,,občania"), ktoých účasť zatýmto účelorn zabezpečitnad.

2. Za občana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa $ 10 ods. 3 a ods.
5 zákona o pomoci v hmotnej niňzi okĺem členov domácnosti podľa $ 10 ods. I0 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi.

3' Pľedmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody prí zabezpečeni
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákomýchpľedpokladov pre poskýnutie dávky v hmotnej ntldzi.

Čbnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bližšie špeciťrkovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32hodin mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podľa $ 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej ĺúdzipre jedného občana, a to formou:



a) rĺrenších obecných služieb pľe obec, rozpočtovú organizáciu, ktoľej zriaďovateľom je obec,
príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec.

2. Otganizŕltor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2023 do
3r.12.2024.

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

4. Druh činnosti:

- tvoľba, ochranao udrŽiavanie a zlepšovanie Životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvatel'ov obce
- starostlivosť, ľozvoj, ochĺana a zachovaĺie kultúrneho dedičstva
- napomáhanie udržiavania poľiadku v obci
- ďalšie činnosti

5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne :

Pondelolg utoľok, stľeda, štvrtok' piatok - 08:00 - 12:00 hod., 4 hodiny

6. Denné časové vymedzenie podľa ptedchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo foľme písomného dodatku k tejto dohode'
b) ak sa jedná o Zmenu kľátkodobú (zmena tľvajirca najviac 30 dn| oznťlmenimorganizžúota

úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vývoľených miest pre občanov, ktorí budí zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
článku, nqviac:20

ČHnoľ III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občanmi miesta vývorené organlzátorom V zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v prípade, Že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zaväzuje zabezpečiť:
a) vybrané druhy osobných ochľanných pľacovných prostriedkov (ďalej len,,ooPP"),
b) vybľané dľuhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) urazové poistenie občanov.

3. Úrad je oprávnený kooľdinovať a kontrolovat' účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods' 11 a $ 26 ods. 2 písm. g) zákona opomoci vhmotnej
núdzi, zaznamenávať zistené skutočnosti a pľejednávať ich s oľganizátorom.

Čtánok IV
Práva a povinnosti oľganizátoľa

1. organizátor sa zavázuje zabezpečiť dodrŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
tľvania dohody.

2. organízátor sa zavázuje zabezpečit':

a) zdravotné preukazy občanov, ak to chaĺakteľ činnostivyžaduje,
b) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností'
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3. organizéúor je povinný zabezpečiť nielen v čase ryhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len,J<ľízová situácia") a na ďalšie obdobie bezpľostredne
nasledujúce po skončení Wizovej situácie, dodľžiavanie všeobecných zásad pľevencie a
zäk|adných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdtavia pľi práci (ďalej len ,,BoZP")
a na vylúčenie rizk a faktoľov podmieňujúcich vznik pracovných 'írazov, chorôb z povolania a
iných poškodení zdravja z ptáce podľa zákona č. 12412006 Z' z. o B0ZP a o Zmene a doplnení
niektoýh zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a dodtŽiavanie platných ľozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej nidzi vo výške
nezniženej podľa $ 10 ods. 3 až 13 zákoĺa o pomoci vhmotnej nídzi. orgatizátor je povinný
zabezpečiť všetky ooPP, ktoýh používanie vyplýva z p|atĺých ľozhodnutí, opatrení a
usmeľnení vydaných Úľadom veľejného zdravotnictva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia
kľízovej situácie.

4. organizátot sa zavázuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsoborn: osobne v písomnej forme 1. pracovný deň nasledujúceho mesiaca na ÚpSvR Zvo7en.

5. organizáttor sa zavdzýe predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pľacovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
pľedkladá.

6. Organizátor sa zavázuje spolupľacovať s úľadom pľi plnení odseku 3 článku IlI tejto dohody,
akceptovať zázĺamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uváďzať pľavdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypľacovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

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

Článoľ v
Kontaktné osoby

1. Za tlčelom otganuácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej ýkonom, úľad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: Ing. Marián Dušinský
Telefonne čis|o :+42I 45244 I 43 0
E-mailová adresa: marian. dusinsky@upsvr. gov. sk

2. Za účelom organizäcte a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nadjej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organlzátora):

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Zŕrchenský
Telefonne číslo : +42 l 45 5394300
E-mailová adľesa: staľosta@viglas.net

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zučastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizátora' prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konať V mene organizátora, oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoručnými podp ismi občanov vykonávajúcich činno sti.
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ČHnokVI
Trvanie azánikdohody

1. Táto dohodasauzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3l.12.2024.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že tiúo dohodu je možné predčasne ukončiť doručením písomného
oznámenia o jej predčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade, ak organizátoľ poruší svoje povinnosti vyplývajíce z tejto dohody, najmä ak svojím
konaním, ľesp. nekonaním bude marit'ýkon činností špecifikovaných v článku II tejto dohody,
alebo bude bránit' úľadu vo výkone jeho pľáv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody a zo
zákona o pomoci v hmotnej núdzi, úrad môže od dohody odstúpiť; odstúpením úľadu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznžĺmenia o odstúpení organizátorovi.

čHnok VII
osobitné pľotikorupčné ustanovenia

1. Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť Žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim, uzatváraním alebo plnenírn dohody, ktoľé by spôsobilo, že by účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékol'vek platné pľotikorupčné všeobecne
závazne pľávne pľedpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, wátane
urýchľovacích platieb (facilitation payments) veľejným činiteľom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov veľejnej správy alebo blízkym osobám veľejných činiteľov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov veľejnej spľávy.

2. Učastníci dohody sazaväzujil, Že neponúknu, neposkynú, ani sanezaviaŽlposkytnúť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a
rorĺnako neprijmú, ani sa nezaviažu pľryať od Žiadneho zamestnanca, zástllpcu alebo tretej strany
konajúcej V mene druhého účastníka dohody Žiadny daľ, ani inú výhodu, čipeiažnú alebo inú, v
súvislosti s dojednávatim, uzatvaraním alebo plnením dohody.

3. Učastníci dohody sazaväzujilbezodkladne infoľmovať druhého účastníka dohody, pokiaľ si budú
vedomí alebo budú mať konkľétne podozrenie na korupciu pľi dojednávani, uzatváraní alebo pri
plnení tejto dohody.

4' V pľípade' že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávanim, uzatvátaním alebo
plnenínr dohody je poskýnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody V ľozpore
s týmto článkom dohody, môŽe účastník dohody od dohody odstúpiť.

Čbnok VIII
Zá*erečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, z lďorých úľad prevezme jeden ľovnopis
a organizátoľ pľevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovanávždy aj, ak pľávny
úkon uľobený elektronickými prostľiedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou' V takorrŕo prípade dohoda
pľedstavuje písorrrný originál v elektronickej podobe a písomný rormopis v listinnej podobe sa
nevyhotowje.

2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzétjomne schválených, podpísaných oboma účastníkrni dohody a
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Zverejflených v Centrálnom ľegistri znrlúv vedenom Úľadom vlády Slovenskej ľepubliky.
Pľedchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Úrad a organizátot sa dohodli, že oznaÍnovanie pľípadnýclr zmien pri plnení zävázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektľonicky.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v ôéniľálnom registri zm\'6v vedenom Úľadom vlády
Slovenskej ľepub1iky.

6. Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo pocll'a odseku
2 a3 čIánku VI tejto dohody.

7. Učastníci dohody r,1ĺhlasujú, Že sú oprávnení túto dohodtr podpísať' Že si ju riadne a dôsledne
pĺečítali a súhlasia s jej obsaho rn, ĺe\fzayteli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na

znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V prípade, ak sa dohodauzatvilta elektronicky:

,,(dátum v elektronickom podpise)" ,'(dátum v elektronickom podpise)"

Za organuátoru'.
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z. z')"

Ing' Róbert Záchenský
štatutárny zástupca or ganuátor a

Za'6rad:
.,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.21212016 Z. z.)"

Mgľ. Michal Caban
riaditeľ ĺrradu

V pľípade ak sa dohoda ĺelzatvára elektronicky:
'7 n -ii' ,tnnn




