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D o H o D A č.2014110101175
uzaívorenápodťa § 10 ods. 3, ods. 1l anasl.
zákonač.417l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nídzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneri neskorších predpisov
(ďalej len,,dohoda")
Účastníci dohody
1. Úrad ptáce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staničnénámestie 9,042 11 Košice-Staré Mesto
V mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA, riaditeť úradu

lČo lolg+sEe

(ďalej len,,úrad")

a

2. Obeco rozpoČtová organizáciao ktorej zriaďovatel'om je obeco alebo príspevková
organizáciao ktorej zriaďovatel'om je obeco re§p. organizátor dobrovolhíckej činnosti

obec Bohdanovce

Sídlo: Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
mene ktorého koná: Marta Gamrátová, starostka
tČo: oo:zgggs
(ďalej len,,organi zátor")

v

(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastnícidohodý')

preambula
ÚČelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.4l7l20I3 Z.
nlúdzi v platnom zneni do praxe.

z. opomoci vhmotnej

čtánok I
Predmet dohody

l.

Predmetom lzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zakona ě. 417l20t3 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.

2.

Predmetom tejto dohody je závázok organizátora realizovať činnosťbližšiešpecifikovanú
v Článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len ,,občan"),
ktorých účasťzatýmto účelomzabezpeěillrad.

3.

Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkovdohody
zabezpeěení
realizácie činnosti v zmysle č1. II. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
záů<onnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

pi

čHnok tI

Podmienky výkonu činnosti

Výkorr Čirrnosti bližšiešPecifikovarrej v bode 4. tolrto
článku dohody občana sa uskutočňuje

1.

v rozsahu 32hoďínmesaěne, a to ťonnou:

a) rnerrŠÍclrobecrrých

sluŽieb Pre obec, rozpočtovúorganizáciuktorej zriaďovate1,om je
obec,
evkow or ganizáciu ktorej zriaď ov ďeťorn j e oběc,
b) dobrovoťníckej Činnosti (organizátor dobrovornicte3
Úirrrrosti je povirurý riadiť sa zákonom
Č,40612011 Z. z. o dobrovoťníctvea o zlnene a doplnení
niektóry|h,ár.ánoriui"t"
c) Ptác na Predchádzanie mimoriadnej situácii, poč'as
vyhlásenej rnimoriadnej situácie a pri
pdsp

2,

!|sa_nizxor
31.12.2021.

3.

je povinný zabezpeČiť vykonávarrie
aktivačrrej činrrosti v tennílre od 01.01.20 2I do

Miesto výkonu čirurosti:
obec Bohdanovce

4.

Drulr činnosti:
- tvorba, ochtana, udržiavarrie a zlepšovanie
Životného prostredia a ekonomických podrnienok
obyvatel'ov obce
- starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie
kultúr.rreho dedičstva
- podpora vzdelávania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb
a ďalších činnostív sociálnej oblasti
- ďalšie činnosti
- ďalšie činnosti podl'a osobitných zákonov
- činnosti na predchádzanie rnirnoriadnej
situácie
- činnosti počas rnimoriadnej situácie
- činnosti pri odstraňovaní rrásledkov
mimoriadnej situácie

i;
3"'i9 ils9ve vYrnedzenie ťesp, počet hodín vykonávania
07:00 - 15:00 ( v

činnosti (od _ do) denne
PdPade Potreby Ór§anizátoru u ró súhlasorn občana v hmotnej núdzije
možrré
Pracovnú dobu uPraviť tak, abY bola zachovanípodmienka odpracovan
iaszháainmesačne )

6,

:

PoČet vYtvorených miest pre obČanov, ktod
budú zabezpečovať čirurosti podl,a bodu 4 tohto
článku, najviac: 14

článok III
Práya a povinnosti úradu
1.

2.

Úrad bude rraPÍriať vhodrrýrni oběanrni trriesta vytvorené
organizátorom v zfilysle bodu ó. čl. il.
tejto dolrody, v prípade, že nimi bude disponovať.
Úac1 sa zavázuje zabezpečiťpre občana tra
vlastné náklady:
a) vYbrarré druliY osobných oclrlarrrrýclr p,lacovnýclr prostr.iedkov
(ďalej len ,,oopp,,),
--b) vybrané druhy pracovných pornóóok (d'u1..1 t.n
,,r'r'1
c) útazovépoistenie

Úlad je-oPrávrrený koordinovať

a kontrolovať účasťobčanov rra čirrrrostiach
v ztnysle člárrku II
tejto doliodY a § 10 ods, 77 zákona č. 41712013
Z. z. o páioo"l v lrrnotnej núdzi,zaznatnenávať
zistetré výsledky a prejedrrávať ich s orgarrizátoroln.

Práva

a

čtánok IV
povinnosti organizátora

1.

2,

Organizéttor sa zavázuje zabezpeéíťdodtžiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trv ania dohody.
Oryanízátor sazavázuje zabezpeěiť pre občana na vlastné náklady:

a)
b)

J.

zdravotnéprevkazy, ak to charakter činnostívyžadqe,
úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanom na začíatkučinnostía ich následné
prevzatíe od občanov po skončenívýkonu činností.

Organizátor tejto činnosti je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzovéhostavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,kdzová situáciď) a na ďalšie obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončeníkdzovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad
prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri práci (ďalej
len ,,BOZP) a na vylúčenieňzik a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných ,6razov, chorób z
povolania a iných poškodení zdtavía z práce podťa zéfl<ona ě. 12412006 Z. z. o BOZP a o zíTlene
a doplnení niektorých zákonov znení neskoršíchpredpisov a dodržiavanie platných
rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pre občanov vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej
núdzi vo výške nezniženq podťa § 1 0 ods. 3 až 13 zékona č. 4I7 12013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v zneni neskoršíchpredpisov. Organizátor je povinný zabezpečiť všetky OOPP, ktor.ých
používanie vyplýva z platných rozhodnutío opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia ?,rizovej situácie.

v

4.

Orgarttzátor sa zavázuje odovzdávať mesačnúevidenciu dochádzky nasledovným spósobom:
- osobne do ruk koordinátora,
- poštovou prepravou na adresu úradu uvedenú na prvej strane

dohody

5.

Organizátor sa zavázuje predložiťmesačnúevidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušnéhomesiaca.

6.

Organizátor sa zavázuje spolupracovať s úradom pri plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejto
dohody.

1.

Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
I8l20l7 Z. z. o ochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektor.ých zákonov v zneni
neskorších predpisov.

čtánok V
Kontaktné osoby
1.

Za ílčelomorganizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačnéhocentra
úradu):

Meno a priezvisko: Ing. KatainaKubusová (hlavná koordinátorka AC)
Telefonne číslo:+42l905 181 852
E-mailová adresa: katarina.kubusova@upsvr.gov.sk

Za iěelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
orgatltzátora):

Metlo a priezvisko: Mafia Garrrrátová
Telefonrre čis\o: +42I 905 91 1 306
E-mailová adresa: bolrdanovc e@azet,sk

3,

I(orrtaktné osobY ustanovené ÚČastrríkrni dolrody budú spolupracovať
pri koor.dirrácii občanov a
činrrosti,
zabezPeČia. abY bola PodPÍsaná štatutár.ryrrr orgátrotrr organizitora,
prípadne korrtaktrrou osobou
oPrávnenou korrať V melle organizátora, opr,ávnerrou kontaktrrou
osoiou úradu a vlastnoručnýrni

vedení mesaČrrej evidericie doclrádzky občáriov zú8astňujúciclr,u na výkorre

poclpismi občanov vykorrávajťlcich činnosii.

čtánok VI
Trvanie azánikdohody
1

,

Táto dohod a sa uzatvára na dobu ur,čitúa to od rradobudnutia jej
účirrrrostido 31 . l2.2O21

2,

že túto dohodu je rnožnéukorrčiťpísot,nou dolrodou oboch
účastrríkovdolrody alebo oclstúpením zo strany úr]adu.

3,

V PríPade, ak otganizátor porušísvoje po,vinrrosti vyplývajúce ztejto dohody,
rrajrná ak svojírn
kotraním, resp. nekonarrírn bude,ouriť uYrt on eirrnosti špeóifikovarrý.t,
,, čláriku II, alebo btániť

ÚČastníci dohoclY sa dolrodli ,

Úradu vo výkorre jelro Práv a povinností, úrad rnóže oďdohody
oasttrpir. odstúpenírnúradu od
dohodY táto zanikáku driu dotučerria písornnéhoodstúperria
organizátorovi úradorn.

článok VII

záverečnéustanovenia

1, Táto dohoda je vYlrotovená vdvoch vyhotoveniaclr, pričom organizátor
dostane
vylrotoverrie
jedrro
a úrad

2,

vylrotovenie.

jedrio

ZmenY a doPlnenia tejto dolrody je možrrévykorrať len fonrrou
písornnýclr a očíslovaných
dodatkov k tejto dolrode, vzájomne schválen}cli a podpísaných
otorrru účastníkrnidohody,
ktoré budú zverejrrené v Centrálnom registri ,Álr, Úáduvládý
stou.n*t ej republiky. Dodatky
sa stanú neoddelitel'nou súčasťoutejto dohody,

3,

Úrad, a organizátor sa dohodli, že oznatnovanie podstahrýclr
zmien pri plnerrí závázkov
vYPlývajúcich z tejto dohody bude prebiehať písornn"
aonoaóu obidvoch účastníkovdohody a
v ostatných PríPadoch PostaČuje elektronická kornurrikácia
(e-rnailová adresa koritaktnej o.oúyl.

4,

Táto dohoda rradobúda platrrosť dňorn jej podpísania
obotrra účastníkmidoliody a účirrnosť
dňorn nasledujúcirn po dni jej zverejrrerriá v Čeniralnorn
registri zmlúvu.a.no'ářJ#;il;
Slovenskej republiky.

5,

Úěastrríci tejto dohody vyhlasujú , Že sú oprávnetrí túto_
doliodu podpísať, prečítalisi ju, jej
obsalru porozunreli a naznak súhlasu ju vlastnotučtre
|áapisuln.
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Marta Gamrátová
starostka
obec Bohdanovce
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B
Ing. Michal Michalov,

úradu

riaditeť
l,'
Úrad práce, sociálrryclr vecí a rodiíy Košice
v zastúpení
lng. Alexander Szalay
vect'tci Aktivačnéhoceniftl

