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D o H o D A č.2ll4ll0,1,0l7l,
uzatvoíená podťa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákona č. 417 12013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len,,dohoda")

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staničné námestie 9,042 1 1 Košice-Staré Mesto
V mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc., riaditel úradu
lčo: zoruqsze

(ďalej len,,úrad")
a

2. Obec
obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
V mene ktorého koná: Marta Gamrátová, starostka obce
IČo: oo:zlgss

(ďalej len,,organi zátor")

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

preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmá aplikácia § 10 zákona ě. 41712013 Z. z. o pomoci
v hmotnej n.údzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

čbnok I
Predmet dohody

l, Predmetom tejto dohody je závázok organizátora realizovať ěinnosť bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osób podťa § 1 ods, 2 zákonao pomoci v hmotnej
nudzi nachádzajúcich sa v hrnotnej núdzi podťa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len,,občania"), ktorých účasť zatýmto účelom zabezpeěíúrad,

2. Za občana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podťa § 10 ods. 3 a ods.
5 zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem ělenov domácnosti podťa § 10 ods. I0 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pi zabezpeěeni
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

čHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1, Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32 hodín mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podťa § 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre jedného občana, a to formou:
a) menších obecných služieb pre obec,
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b) dobrovoťníckej činrrosti (organizátor dobro1,ol't,líckej čitltlosti je povitlný riactiť sa zákotlonl č,
406/2011 Z. z. o dobrovolhíctve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskoršícll
predpisov) alebo

c) prác na predohádzanie trrinroriadriej situácii, počas vyhlásenej tnimot,iacltrej situácie a pli
odstraňovarrí riásledkov rnirnoriadrrej sit uáci e.

2. Organizátor je povinný
31.12.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
obec Bohdanovce

zabezpečiť vykotiávatrie aktivačrrej čirrrrosti v clobe od 01 .01,2022 do

4. Druh činnosti:
- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvateťov obce
- starostlivosť, rozvoj, oclrlana a zaclrovanie kultúrrreho dedičstva
- podpora vzdelávania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších čirrností v sociálnej oblasti
- ďalšie činnosti
- ďalšie činnosti podťa osobitných zákonov
- činnosti na predchádzanie mirnoriadnej situácie
- činnosti počas mimoriadnej situácie
- činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie

5. Denné Časové vynedzenie resp. poěet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne :

Od 07:00 - 15:00 ( v prípade potreby organizátota a so súhlasorn občana v hmotnej núdzi je
moŽné pracovnú dobu upraviť tak, aby bola zachovanipodmienka odpracovania32hodín
mesačne )

6. Denné časové vymedzenie podl'a predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zlnenu dlhodobú (zmena trvajtlca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo fonne písomného dodatku k tejto dolrode,
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (ztnena trvajúca najviac 30 dní) oznámením organizátora

úradu v elektronickej podobe.

7. PoČet vytvorených miest pre občanov, ktofi budú zabezpečovať čirurosti podfa odseku 4 tohto
článku, najviac:74

Čtánok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občaruni miesta vytvorené organizátorom v zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať.

2. Úrad sa zavázujezabezpeěíť:
a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len ,,oopp"),
b) vybrané druhy pracovných pomócok (ďalej len,,PP'.)
c) úrazovépoistenie občanov,

3. Úrad je oprávrrený koordinovať a kontrolovať účasť občanov rra činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § 10 ods. 11 a § 26 ods. 2 písm. g) zákona opomoci vhrnotnej
núdzi, zaznamenávať zistené skutočrrosti a prejednávať ich s organizátorom.
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1.

Clánok IY
Práva a povinnosti organizátora

Organizátor sa zavázuje zabezpeěiť dodržiavarrie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.
Or ganizátor sa zav ázuj e zab ezp eěiť :

zdravotné preukazy občanov, ak to clrarakter ěirrnosti vyžaduje,
úsclrovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanoln na začjatku čirrrrostí a ich následné
prevzatie od občanov po skončení výkorru čirrností.

Otganizátor je povinný zabezpeěiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len,,kdzová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení kdzovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavíapri práci (ďalej len,,BOZP")
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných ítrazov, chorób z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podťa zákona ě. 1,2412006 Z. z. oBOZP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adodňiavanie platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre Óbčurrov
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej níÁzi vo výške
nezniženej podťa § l0 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný
zabezpeěiť všetky OOPP, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovensřej republiky z dóvodu vyhlásenia
krizovej situácie.

Organizátot sa zavázuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spósobom:
- osobne do ruk koordinátora,
- poštovou prepravou na adresu úradu uvedenú na prvej strane dohody

Organizátot sa zavázuje predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
predkladá.

Otganizátor sa zaváanje spolupracovať s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
l8/20l8 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov vzneni
neskorších predpisov.

čtánot< v
Kontaktné osoby

Za úěelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: Ing. Katadna Kubusová (hlavná koordinátorka AC)
Telefonne číslo: +42l 905 181 852
E-mailová adresa: katarina.kubusova@upsw. gov. sk

a)
b)

a
J.

4,

5.

6.

7.

1.



2. Za ÚČelom oryantzácie a koordinácie čirrnosti občarra špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohfadu riad jej výkotrotrr, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zanrestnanec organizátora):

Meno a priezvisko: Matta Garnrátová
Telefonne čislo: +4219059 1 1 306
E-mailová adresa: bolrdanovce@azet.sk :

Kontaktrré osoby ustanovené účastníkrni dolrody sú poviriné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedení rnesačnej evidencie docliádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutár,nyrn orgánom organizátora, prípadne kontaktrrou
osobou oprávnenou konať v mene organizátora, oprávnetrou korrtaktnou osobou úradu
a vlastnoručnýrni podpisrni občanov vykonávajúcich čirrnosti,

článotr VI
Trvanie a zánik dohody

Táto dohoda sauzatvira na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 31.1 2.2022.

Účastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možrré predčasne ukončiť doručenírn písornnélro
oznátnenia o jej predčasnom ukončení drulrému účastníkovi dohody,

V prípade, ak organizátor poruší svoje povinrrosti vyplývajúce ztejto dohody, najrná ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude rnariť výkon činrrostí špecifikovarrých v článku II tejto dohody,
alebo bude brániť úradu vo výkone jeho práv apovinností vyplývajúcich ztqto dohody azo
zákona o pomoci v hrnotnej núdzi, úrad móže od dolrody odstúpiť; odstúpenírn úradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznátnenia o odstúperri organizátorovi.

článok VII
Osobitné protikorupčné ustanovenia

ÚČastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú sclrváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim,uzatvátanírn alebo plrrenírn dohody, ktoré by spósobilo, žeby účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkrni dohocly porušili akékol'vek platrré protikorupčrré všeobecne
závázné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahqe najrná na neoprávnené plnenia, vrátane
urýchťovacích platieb (facilitation payrnents) verejrrým čirriteťom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činitel'ov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov verejnej správy,

ÚČastníci dohody sa zavázujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkytnúť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a
rovrrako neprijtrrÚ, arri sa nezaviažuprijať od žiadrreho zamestnanca,zástupcu alebo tretej strany
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v
súvislosti s dojedrrávanírn, uzatváranim alebo plnenírn dolrody.

Účastrríci dohody sazavázujúbezodkladne infonnovať druhélro účastrríka dolrody, pokial'si budú
vedomí alebo budú rnať konkrétrre podozrenie na korupciu pri dojednáv ani, uzatváraní alebo pri
plnení tejto dohody.

V Pripade, že akýkoťvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojedrrávarrím, uzatvátarrím alebo
Plnením dohody je poskytnutý účastníkovi doliody alebo zástupcovi účastníka dolrody v ťozpore
s t}rnto článkorn dohody, rnóže účastník dolrody od doliody odstúpiť.

Článok VIII
záverečné ustanovenia

1.

)

J.

1.

2.

4,



l. Táto clolroda je vyhotoverrá v dvoclr rovrropisoch, z ktorýclr úracl pfevezrne jederr rovnopis
a organizátor prevezme jederr rovnopis. Písornná íbnrra dolrody je zachovaná vždy aj, ak právny
úkorr urobený elektrorrickýrni prostriedkarni je účashríkrni dohody podpísaný zaručerrým
elektronickýrn podpisom alebo zatučenou elektrorrickou pečaťou. V takornto prípade dohoda
predstavuje písornný originál v elektrorrickej podobe a písotntrý rovnopis v listirrnej podobe sa
rrevyhotovuje.

2. V každorn písomtronr styku sú účastrríci dohody povinní uvádzať číslo tejto dolrody.

3. Ztneny a doplrrenia tejto dohody je rrrožrré vykorrať lerr fotmou písorr-rrrýclr a očíslovaných
dodatkov k tejto dolrode, vzájorntre schválených, podpísanýclr oborna účastrríkmi dolrody a
zverejnerrých v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Predchádzajúcou vetou rrie je dotknuté ustanovenie podl'a čl. II ods. 6 písrn. b) tejto dolrody.
Dodatky k tejto dohode sú jej rreoddelitel'nou súčasťou.

4. Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadrrýclr zmien pri plnerrí závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť drionr jej podpísarria účastníkrni dohody a účinrrosť driorn
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnonr registri zm7úv vedenom Úradorn vlády
Slovenskej republiky.

6, Účinrrosť tejto dolrody skončí uplyrrutírn doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo podl'a odseku
2 a3 ělánku VI tejto dohody.

7. Účastníci dolrody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dósledrre
prečítali a súhlasia s jej obsahoill, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu sjej obsahomju vlastnoručne podpisujú.

V pdpade, ak sa dohodauzatvára elektronicky:

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

Za organizátora: Zaurad:
,,(podpisané elektronicky podl'a zákona č.212l20l6 Z. z,)" ,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č,272l20l6 Z, z.),,

Marla Garnrátová Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc.
štatutárny zástupca or ganizátor a riaditeť úradu

V pdpade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:
2 8 '10- .",.,

r MdanouubcL dňa 2,1t,2-DZl Košice dňa

úRAD pnÁct,

smxÁu,íycl vEcí A RODrly m§tcE
§toniffi námertis č9. 042 ll íošica

Ing. Michal Michalov, MBA,
riaditeť úradu

v zastúpení
lng. Alexander Szalay
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