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D o H o D A č.2014110121145
uzatvorená podloa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(ďalej len,,dohoda")

Účastníci dohody

1. Úrad práceo sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staničné námestie 9,04211 Košice-Staré Mesto
V mene ktorého koná: : Ing. Michal Michalov, MBA' riaditeť úradu
tČo gopqsle

(ďalej len,,úrad")
a

2. Obec, rozpoČtová organizáciao ktorej zriaďovatel'om je obec, alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateloom je obeco resp. organizátor dobrovolhíckej
činnosti
obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovce l42, 044 16 Bohdanovce
V mene ktorého koná: Marta Gamrátová, starostka
tčo: ooszggss

(ďalej len,,organi zátor")

(urad a organízátor ďalej spolu ako aj ,účastníci dohodý')

čHnok I
preambula

ÚČelom vzaVoretiatejto dohody je aktivácia plnoletých ělenov domácnosti, ktod sú vedení v
evidencii uchédzaěov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskyttrje pomoc v hmotnej nídzi
alebo o pomoc v hmotnej núdzipožíaďali (ďalej len,JJoZ") v súlade s ustanovením 5 tZ oas.
3 PÍsm. b) bod 5 zákona č 4171201,3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení, neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon ě. 4t7/2O13 Ž. z. o
pomoci v hmotnej nídzi") .

čHnot< tI
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je závázok organizátora zabezpeěiť realizáciu aktivačnej činnosti
bliŽŠie Špecifikovanú v čl. tV tejto dohody aúpravapráv a povinností účastníkov dohody pri
zabezpeČení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáóiu
alebo pťspevkovú orgarnzáchl, ktorej zňaďovateťom je obec (ďalej len,,aktivačná činnosť")
na ÚČely aktivačného pdspevku, ktorýje určený na podporu udržiavania pracovných návykov
UoZ.



2.

čHnok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad sa zavázuje poskytnúť otganizátorovi údaje oIJoZ (písornne alebo elektronicky), v
rozsahu nevyhnutnom pri plnení predmetu tejto dohody na dosiahnutie jej účelu v zmysle]
zákonač.417/2013 Z. z, o pomoci v hmotnej n,údzi. l

1.

Urad je oprávnený vykonávať kontrolu úěasti osób na aktivačnej ěinnosti priamo na mieste
ich výkonu.

čHnok IV
Práva a povinnos ti organizátor a

Organizátor sa zavázuje zabezpečiť aktivačnú činnosť tak, aby IJoZ vykonávanými;
prácami získali vedomostio odborné zručnosti, praktické skusenosti a pracovné návyky,l
ktoré by im pomohli zlepšiť podmieŇy uplatnenia sa na trhu práce.-r
Oryanizíúot sa zavázqe do 3 pracovných dní odovzd ať úradumenný zoznamuoz od ichi
nástupu na aktivačnú činnosť. i

;i

Oryanizéúot je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej činnósti vtermíne od]
01.01,.202l do 3t.I2.202t pre najviac 4 IJoZ pričom rozsah aktivačnej činnostil
pripadajúcej na jedného TJoZ jenajmenej 64 hodín mesaěne a najviac 80 hodín mesačne.

Miesto výkonu aktivačnej činnosti :

Druh aktivačnej činnosti:

A - menšie obecné služby: A1,A3,A5

Organizéúor plne zodpovedá zariadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež zabezpeěuje
dodrŽiavanie denného, rozvrhu zaěiatla;- a konca vy,konávania aktivačnej činnosti UoŽ.
Denné ěasové vymedzenie je pdlohou dohody am6že sa meniť podfa potreby dodatkom k
dohode.

Oryanizátot sa zavázuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podrnienok počas celého
obdobia trvania dohody.

Otganizátor sa zavázuje predkladať úradu mesačnú evidenciu dochádzky UoZ, ktod sa
zúČastňujú na aktivačnej činnosti, ato vždy 1. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po uplynutí pdslušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byť
podpísaná štatutámym orgánom ot ganízátoru a TJ oZ.

Otganizátor tejto činnosti je povinný zabezpeěíť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimoěného stavu (ďalej len ,,kdzová situáciaí,) a ná
ďalŠie obdobie bezprostredne nasledujrice po skoněení kdzovej situácie, dodržiavanie
vŠgobecných zásad prevenoio azákladnýchpodmionok na zaistenie bezpeěnosti a ochrany
zdtaviapri práci (ďalej len ,,BOZP) a na vylúčenie izik afaktorov podmieňujúcich vzniŘ

2.

J.

4.

5.

6.



7.

pracovných úrazov, chorób zpovolania a iných poškodení zdtaviazpráce podťa zél<ona č.
t24/2006 Z. z. oBOZP a o zmene a doplnení niektorých zél<onov v znení neskorších
predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmemení vydaných Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov vykonávajúcich činnosti
podmieňujúce vznik nároku na aktivačný pdspevok podťa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 resp.
6 zákona č. 4l7l20l3 Z. z. opomoci vhmotnej n.údzi vznení neskorších predpisov.
Organizátor je povinný zabezpeěiť všetky OOPP, ktorých používanie vyplýva z platných
rozhodnutÍ, opatrení a usmemení vydaných Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej
republiky z dóvodu vyhlásenia Ý,rizovej situácie.

Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

Clánok V
Trvanie'a zánik dohody

Táto dohoda sauzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3t.l2.202t

Účastníci dohody sa dohodli, žetúto dohodu je možnéukončiť písomnou dohodou oboch
účastníkov dohody alebo odstup ertím zo strany úradu.

V pdpade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad móže
od dohody odstupiť. Odstupením úradu od dohody dohoda zarttká ku dňu doručenia
písomného odstupenia organízátorovi uradom.

čHnok VI
záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, pričom organizátor dostane jedno
vyhotovenie a urad jedno vy,hotovenie.

Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzé$omne schválených a podpísaných oboma stranami dohody,
ktoré budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiký.
Dodatky sa stanú neoddeliteťnou súčasťou tejto dohody.

Úrad a organizátor sa dohodli , že oznamovanie podstatných zmienpri plnení závázkov
vlplývajúcieh ztejto dohody bude prebiehať písomne dohodou obidvoch úěastníkov
dohody a v ostatných pdpadoch postačuje elektronická komunikácia
katarina.kubusova@upsvr.gov.sk - zaitad abohdanovce@azet.sk- zaorganizátora.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody
a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SlÓvenskéj republiký.

ÚČastníci tejto dohody vyhlasujúo že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, preěítali si ju, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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Príloha: Denné časové vymedzenie
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Pdloha ě. 1

Denné časové vyrrredzenie - § 12

Pondelok Utorok Streda Štvrtot Piatok
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