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Číslo
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DoHoDAč.22l33/0t0l46
uzatvorená podľa $ 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. l1, $ 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákona č' 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej n'6dzi a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,dohoda")

1. Úľad pľáce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Sídlo: J. Jiskru 6,960 09 Zvo|en
V mene ktoľého koná: Mgr. Michal Caban, ľiaditeľ úradu
ĺČo: zolg+sse

(ďalej len,,úrad")
a

2. Obec:
obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská l,962 02 Vígľaš
V mene ktorého koná: Ing. Róbeľt Záchenský, staľosta obce
lČo: oo:zo:sz

(ďalej len,,organi ziĺtor")
(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

Pľeambula

Účelom uzatvorcnia tejto dohody je najmä aplikácia $ 10 zákona č. 4l]l20l3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektoýh zákonav v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len
,,zákon o pomoci v hmotnej n'(ldzi") do pľaxe.

čtánot I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok otganizátora rcalizovať činnosť bližšie špeciÍikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostľedníctvom osôb podľa $ l ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
nÚ.dzi nachädzajtlcich sa v hmotnej núdzi podl'a podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len ,,občania"), ktorych účast' zatýmto účelorn zabezpečíirad'

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

3. Predmetom tejto dohody je aj úpľava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
rea|izácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákomýchpredpokladov pľe poskýnutie dávky v hmotnej ĺúdzi.

ČHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bliŽšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32hodin mesačne určených pľe jedného občana alebo v ľozsahu hodín podľa $ 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej núdzipľe jedného občana, a to formou:
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a) dobrovol'níckej činnosti (organizátoľ dobľovol'níckej činnosti je povinný riadit' sa zákonom
č. 406/201 1 Z' z' o dobľovol'níctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
pľedpisov).

2. organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01 .0I.2023 do
30.06.2023.

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

4. Druh činnosti:

- činnosti pri odstraňovaní následkov pľírodných a ekologických katastľof pri humanitárnej
pomoci, zácltĺane Života a zdtavia, v civilnej ochĺane, ochľane pľed poŽiarmi a pľi uskutočňovaní
ľozvojových pľogľamov v rámci projektov domácich, zaltraničných a medzinárodných
organizácii
- činnosti pri tvorbe, ochĺane, udľŽiavaní alebo zlepšovaní životného pľostľedia, kultúľnych' a
cirkevných pamiatok, pri starostlivosti o ochľanu a zachovaĺie kultúrneho dedičstva a pri
oľganizovani kultúrnych, športových, telovýchovných, chaľitatívnych, vzdelávacích a
osvetových podujatí
- ďalšie činnosti podľa osobitných zákonov

5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne
Pondelolĺ, utoľoko stľeda, štvľtolĺ' piatok - 08:00 _ 12:00 hod.o 4 hodiny

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

dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o zlnenu kĺátkodobú (zmena tľvajúca najviac 30 dní) ozĺámenimorgaĺizátoru

úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vývorených miest pľe občanov, ktorí bud'Ĺĺ zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
článku' najviac: 15

Čhnok III
Pľáva a povinnosti úľadu

1. Úľad bude obsadzovať občanmi miesta vývorené organizŕúoromvZmysle odseku 7 článku ll
tejto dohody v pľípade, Že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zaväzuje zabezpečiť:
a) vybľané druhy osobných ochranných pracovných pľostľiedkov (ďalej len ,,ooPP"),
b) vybrané druhy pľacovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) irazové poistenie občanov.

3. Úľad je opľá',mený kooľdinovať a kontrolovať účast' 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 organizátorom.

ČHnok IV
Práva a povinnos ti organizátora

1. Organizátor sa zaváĺzuje zabezpečiť dodržjavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.
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2. Organizŕĺtor sa zavdzuje zabezpečit'

a) zdt av otné pr eukazy občanov, ak to charakteľ činno s ti vyžaduje,
b) úschovu' evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností.

3. organizátoľ je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
staw alebo výnimočného stavu (ďalej |en,,ktizová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení kĺizovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
zák|adných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci (ďalej len ',BOZP")
a na vylúčenie rizik a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných :úrazov, choľôb z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podl'a zákona č. 12412006 Z. z. o BOZP a o Zmene a doplnení
niektoýh zákoĺov v zneni neskoľších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a
usmeľnení vydaných Úĺadom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pre občanov
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik náľoku na dávku v hmotnej nudzj vo výške
nezniženej podľa $ 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej n'(sdzi. organizátoľ je povinný
zabezpečit' všetky ooPP, ktoýh používanie vyplýva z platných ľozhodnutí, opatľení a
usmeľnení vydaných Uradom veľejného zdravotníctva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia
krizovej situácie.

4. organizáĺor sa zaväzuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: osobne v písomnej forme ]. pľacovný deň nasledujúceho mesiaca na UPSVR Zvolen.

5. organizätor sa zaväzuje predloŽiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úľadu vždy L.
pľacovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
pľedkladá.

6. organizátor sa zavdzuje spolupracovať s úradonr pľi plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontrol vykonávaných úľadom a tieto uváĺdzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7. organizŕúoľ je povinný pri plnení pľedmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom č.
l8l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskoľších predpisov'

ČHnok V
Kontaktné osoby

l. Za ičelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej ýkonom, úľad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátor aktivačného centra
uradu):
Meno a priezvisko: Ing. Marián Dušinský
Telefonne číslo : +42 1 452441430
E-mailová adresa: marian.dusinsky@upsvr.gov.sk

2. Za íčelom organizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organuátor ustanowje kontaktnu osobu (zamestnanec organizátoľa):

Meno a pľiezvisko: Ing. Róbeľt Záchenský
Telefonne číslo: +42 l 455394300
E-mailová adresa: starosta@viglas.net

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovat' pľi koordinácii
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občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zučastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutárnym oľgánom orgaĺizátora, prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konať v mene organizátora, opľávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoručnými podpismi občanov vykonávajúc ich činnosti.

Čhnok VI
Tľvanie a zánik dohody

1. Táto dohoda sa uzatváta na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 30.06.2023.

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

3 . V prípade' ak organizátoľ poruší svoje povinnosti vyplýv ajíce z tejto dohody , ĺajmá ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II tejto dohody,
alebo bude bránit' úradu vo výkone jeho pľáv a povinností vyplývajúclch z tejto dohody a zo
zákona o pomoci v hmotnej nídzi, úrad môže od dohody odstúpiť; odstúpením úradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení organizátoľovi'

Čbnok VII
osobitné pľotikorupčné ustanovenia

Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schválit', ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim, uzatváraním alebo plnením dohody, ktoľé by spôsobilo, Že by účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékoľvek platné pľotikorupčné všeobecne
záväzné právne pľedpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vtátane
urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov veľejnej spľávy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov veľejnej správy.

2. Učastníci dohody sazaväztljú, že neponúknu, neposkýnir, ani sanezaviažll'poskytnúť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tľetej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a

ľo.,nako nepľijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany
konajúcej v mene druhého irčastníka dohoĺly žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v
súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením dohody.

3. Učastníci dohody sazavárzujubezodkladne informovat'druhého účastníka dohody, pokiaľ si budú
vedomí alebo budú mať konkĺétne podozľenie na korupciu pri dojednávani, uzatváľaní alebo pľi
plnení tejto dohody.

4. V pľípade, Že akýkoľvek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním' uzatvätanim aIebo
plnením dohody je poskýnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rozpore
s tj,rnto článkom dohody, môže účastník dohody od dohody odstúpiť.

článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prevezme jeden ľovnopis
a organizátor pIevezme jeden ľovnopis' Písomná forma dohody je zachovaná vŽdy aj, ak právny
úkon uľobený elektronickými pľostľiedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaručeĺým
elektľonickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda
predstavuje písorrrný oľiginál v elektľonickej podobe a písomný ľovnopis v listinnej podobe sa

nevyhotor,uje.

2. V kaŽdom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uváĺdzať číslo tejto dohody.
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3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné r,1'konať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpísaných oboma účastníkmi dohody a

zverejnených v Centľálnom registri zm\uv vedenom Úľadom vlády Slovenskej republiky.
Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 6 písm' b) tejto dolrody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou sťtčasťou.

4. Uľad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmíen pľi plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude pľebiehať elektronicky.

5. Táto dohoda nadobťrda platnosť dňom jej podpísania účastníknri dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom ľegistri zmlľ6v vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

6' Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo podľa odseku
2 a3 č|ánku VI tejto dohody.

7 ' Učastníci dohody vyhlasujú, Že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne
pľečítali a súhlasia s jej obsaho m, nellzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoľučne podpisujú.

V prípade, ak sa dohodauzatvára elektronicky:

',(dátum 
v elektronickom podpise)"

',(dátum 
v elektľonickom podpise)"

Za otganizŕiora:
',(podpísané 

elektronicky podľa zákona č.27212016 Z. z.)"

Ing. Róbert Záchenský
š t atut árny zástup c a o r ganizáto r a

Za itľad:
,'(podpísané elektrorricky podl'a zákona č.272120|6 Z. z.)''

Mgľ' Michal Caban
ľiaditel'úľadu

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:
'ln qi




