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D o H o D A č.211411012114
uzatvorená podťa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417 l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
(ďalej len,,dohoda")

1. Úrad

práceo sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staničnénámestie 9,042 1 1 Košice-Staré Mesto
V mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc., riaditeť úradu

tČo Eonqsle

(ďalej len,,úrad")

a

2.

Obec
obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovce 742, 044 16 Bohdanovce
V mene ktorého koná: Marta Gamrátová, starostka obce
IČo: oo:z:gss

(ďalej len,,organi zátor")

(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastnícidohody ")

čHnok I
preambula
ÚČelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktod sú vedení v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali (ďalej len ,,I)oZ") v súlade s ustanovením § 12 ods.
3 písm. b) bod 5 zákona č 41112013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej
núdzi").

čHnok II
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je závázok organizátora zabezpeěiť realizáciu aktivačnej činnosti
bližšiešpecifikovanú v článku IV tejto dohody aúpravapráv a povinností účastníkovdohody
pi zabezpeČenía výkone menších obecných služieb pre obec (ďalej len ,,aktivačná činnosť")
na Účely výplaty aktivačného príspevku, ktorý je urěený na podporu udržiavania pracovných
návykov UoZ.

článok III

Práva a povinnosti úradu

1. Úrad sa

zavázuje poskytnúťotganizátorovi údaje o I]oZ (listirrne alebo elektronicky), v
rozsahu nevyhnutnorn pri plnerrí predrnetu tejto doliody na dosiahnutie jej účeluv zmysle
zákona o potnoci v hmotnej núdzi,

2. Úradje oprávnený vykorrávať kontrolu účastiosób na aktivačnej čirrnosti priamo
ich výkonu.

na tnieste

čtánok lV
Práva a povinnosti organizátora

l.

Otganizátor sa zavázuje zabezpeěiť aktivačnúčinrrosťtak, aby UoZ vykonávanými prácarni
získali, u&žali si, prehlbili si alebo zvýšili si vedomosti, odborné zručnosti, piaktické
skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by irn pornohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na trhu
práce.

Organizátot sa zavázqe odovzdať úradu menný
nástupu rra aktivačrru činnosť.

zoznunUoZ do 3 pracovných dní od ich

2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01 .O1.2022
do 3L12.2022 pre najviac 4lJoZpričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného
uoz je najmenej ó4 hodín mesačne anajviac 80 hodín mesačne,
Miesto výkonu aktivačnej činnosti :

obec Bohdanovce
Drulr aktivačnej činnosti :

A - menšie obecné služby - Al,A2,A5,A6

3. Organizátor sa zavázqe zabezpečiťdodtžiavanie dohodnutých podrnienok pri výkone
aktivačnej činnosti počas celého obdobia trvania dohody.

4, Otganizátor Plne zodpovedá za dodržiavanie derrného rozvrhu začiatku a skončenia výkonu
aktivaČnej Činnosti UoZ. Denné časovévymedzenie resp. začiatok adizka vykonávarria
aktivačných činností,j e zadefi nované nasledovne:

šasové

rozpátie

hodinách)
počet
zaradených
UoZ

Pondelok

Utorok

od-do od-dc

rcl - do ocl - do

cd-dc cd-dc od-do od-do od-do od-do

08:00-

l2:00

08:0012:00

08:0012:00

4

4

4

(\ 08:0012:00

4

Streda

2

Stvrtok

Piatok

5. Denné časovévymedzenie, re§p. zaěiatok a
pr eďchádzajúceho odseku možno zmeniť,

a)

b)
6.

7.

díZkavykonávania aktivačných činnostípodťa

ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena twajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov
dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznétmenim
organizátora úradu v elektronickej podobe.

Orgarnzátor sa zavázuje predkladať úradu mesačnúevidenciu dochádzky UoZ, ktod sa
zúčastňujúna aktivačnej činnosti, a to vždy 1. pracovný deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, zaktorý evidenciu predkladá. Mesačná evidencia dochádzky
UoZ musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora aUoZ.

Organizátor je povinný zabezpeěiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzovéhostaw alebo výnimočnéhostavu (ďalej len ,,kdzová situácia") a na ďalšie
obdobie bezprostredne nasledujúce po skončeníl<rizovej situácie, dodržiavanie
všeobecných zásadprevencie azákIadných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdtavia pri práci (ďalej len ,,BOZP) a na vylúčenieťrzíka faktorov podmieňujúcich vznik
pracovných úrazov, chorób z povolania a iných poškodení zdraviazpráce podťa zékonač.
t24l2006 Z. z. oBOZP a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení 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 o pomoci v hmotnej n.údzi. Otgarttzáttor je povinný zabezpečit všetky osobné
ochranné pracovné prostriedky, ktorých použivanievyplýva zplatnýchrozhodnutí, opatrení
a usmernení vydaných Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky z dóvodu
vyhláseni a kdzovej situácie.
Organizátorje povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektor.ých zákonov
v znení neskorších predpisov.

č. I8l2018 Z. z.

čHnok V

Trvanie azáníkdohody
1.

Táto dohodasalzatvára na dobu určitúa to od nadobudnutia jej účinnostido 3Ll2.2022.

2.

Účastnícidohody sa dohodli, že túto dohodu je možnépredčasne ukončiťdoručením

J.

písomnéhooznámenia

o

jej preděasnom ukoněení druhému úěastníkovi.

V pdpade, ak organizátor porušísvoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad od

dohody odstupi. Odstúpenímúradu od dohody táto zaniká dňom doručenia oznámenia o
odstupení organizátorovi.

čHnok VI

Osobitné protikorupčnéustanovenia

l.

Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v
súvislosti s dojednávanim, uzatvátanim alebo plnením dohody, ktoré by spósobilo, žeby
účastnícidohody alebo osoby ovládané účastníkmidohody porušili akékoťvek platné

J

PťotikoruPČnévšeobecne záváznéprávrre predpisy. Táto povinnosť sa vzťahujerrajrná na
neoPrávnené plnenia, vrátane urýclrl'ovacích platieb (facilitation payments) verejrrýrn
Čiliteťom,zástupcom alebo zatnestnanconr orgánov verejrrej správy alebo blízkyn osobárn
verejnýclr činitel'ov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
2,

ÚČastníci dohody sa zavázujú. že neponúknu, neposkytrrú, ani sa nezaviažl poskytnúť
Žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane korrajúcej v lnene drulrého
ÚČastrríkaclohody a rovnako neprijrnú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zatnestnanca,
zástuPcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhélro účastníkadohody žiadny dar, ani
inú výhodu, či Periažrrúalebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváranímalebo plrrerrírn
dohody.
ÚČastnícidohody sa zavázujúbezodkladne infotmovať drulrého účastníkadohody, pokial'
si budú vedomí alebo budú rnať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojedn ávaní,
uzatvárani alebo pri plnení tejto dohody.

4.

V PdPade, Že akýkol'vek dar alebo výhoda v súvislosti s doiedn ávaním,uzatvárarrím alebo
Plnením dohodyje poskytnutý účastníkovidohody alebo zástupcovi Účastníka dohody v
rozpore s týmto článkorn clohody, móže účastníkdohody od dohody odstúpiť.''

článok VII

záverečnéustanovenia
1.

Táto dohoda je vYhotovená v dvoclr rovnopisoch, zktorých úrad prevezme jeden rovnopis
a organizátor Prevezlne jeden rovnopis. Písornná forma dolrody je zachován á vždy aj, ak

PrávnY Úkon urobený elektronickýrni prostriedkarni je účasiníkrnidohody podpísaný
zaruČeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto
PdPade dohoda Predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis
v listinnej podobe sa rrevyhotowje.
2.

V

kaŽdorn PÍsomnom styku sú účastnícidohody povinní uvádzať číslotejto dohody.

7menY a doPlnerria tejto dohody je rnožnévykonať len fonnou písornných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne sclrválerrých a podpísaných Óborna účastníkmidohódy
a zverejnených v Centrálnorn registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiký.
Predchádzqúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podl'a čl. IV ods. 5 písm. b) tejio
dohody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteťnou súčasťou.
4,

Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pri plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky,-

5,

Táto dohoda nadobúda platnosť driorn jej podpísania účastníkmidohody a účinnosťdriotn
rrasledujúcirn Po dni jej zverejnenia v Centrálnorn registri zmlúv vedenorn úradom
vlády
Slovenskej republiky.

6.

ÚČinnosť dohody skonČÍuplyrrutírn doby uvedenej v odseku
podťa odseku 2 a3 člfu.ku V tejto dolrody.

1.

ÚČastníci dohodY vyhlasujú, že sú oprávtiení tťlto dohoclu poclpísať, že si

4

2

článku IV alebo

ju

riaclne

prečítalia súhlasia s jej obsahom, nouzavfoli ju v tiesni zanápadnenevýhodných
podmienok anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
a dósledne

V prípade, ak

sa dohodauzatvára elektronicky:

,,(dátum v elektronickom podpise)"

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za organizátora:

Zaúrad:

,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.272l20l6 Z. z.)"

,,(podpisané elektronicky podl'a zákona ě.27212016 Z. z.)"

Marta Gamrátová
štatutárny zástup ca or ganizátor a

V pdpade ak

Ing. Michal Michalov,

MBA, LL.M, MSc.

riaditeť úradu

sa dohodaneuzatvátra elektronicky:

bhaglp.!.?(

dňa

Zo,

r0.2o2y'

rosi""

19

dňa

-l0-

2021

ÍIrad pr{cg so*iálrrych
vecí a rodiny
Košice

Staničné númesfic$

u?

Ing.

042 rr

Michal Michalov, MBA,

KOŠICT

M, MSc.

riaditeť úradu
v zastúpenl
lng, Alexander Szalay

vedúci Aktivačnéhocentre

