DoHoDAč.161141010124

vzatvoíenápodťa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl,
zákonač.417l20I3 Z. z, o pomoci v hmotnej núďzí v platnom zneni

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Sídlo: Nám. M, R. Stefanika 9,945 01 Komárno
V mene ktorého koná: Ing. Mária Poláčková - riaditeťka
lČo: sopqsse
(ďalej len,,úrad")

a

obec Marcelová
Dátunr:

3 (}.

11. 20i6

Č záznanru;

c ,pÉ,r/!t l"lx|§

l'rílohy

Vybavuie:

obec Marcelová
Sídlo: Námestie slobody 119913,Marcelová, 94632
V mene ktorého koná: Ervin Yarga - starosta obce

tČo: oo:oosso

(ďalej len,,organi zátor")

uzatvárajú
túto dohodu:

preambula
Úěelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona ě. 4I7l20I3 Z.
núdzi v platnom znení do praxe.

z. opomoci

v hmotnej

čHnok I

Predmet dohody

1.
2.
3.

Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci
v hmotnej núďzi v platnom znení do praxe,
Predmetom tejto dohody je tíežzávázok organizátora realizovat' činnosťbližšiešpecifikovanú
v Článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej nudzi, ktorých úěasťza
týmto účelomzabezpečí úraď.
Ďalej je Predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkovdohody pri zabezpečeni
realizácie Činnosti a splnení zákornýchpredpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

čHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon

-

2.

Činnosti jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:

menŠÍchobecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovúorganizáciu alebo príspevkovú
organizáciu, ktorej ztiaďovateťom je obec

Organízátor je povinný zabezpečit' vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01 .0L20I1 do

31,I2.20I7.

3.

Miesto výkonu činnosti:
katastrálne územie obce

4.

Druh činnosti:

- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok

obyvateťov obce
- starostlivosť, rozvoj, ochrana azachovanie kultúrneho dedičstva
- podpora vzdelávania

rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činnostív sociálnej oblasti
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti
-

5,

Denné časovévymedzenie vykonávania činnosti : 8:00

6.

PoČet vytvorených miest/občanov v hmotnej ntdzi, ktorí budú zabezpečovaťčinnosti podťa
bodu 4 tohto článku, najviac: 120.

-

12:00

čbnok III
Práva a povinnosti úradu

1, Úrad sa

zavázuje poskýovať otganizáťrorovi účasťobčanov vhmotnej nidzi na účelyvýkonu
činnosti v zmysle tejto dohody

2.

Úrad sa zavázuje zabezpeěiť pre občana na vlastné náklady:

a) úrazovépoistenie

3. Úrad je

oprávnený vykonávať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody
organizátorom, najmá kontrolu výkonu činnosti v zmysle článku II tejto dohody.

Clánok IV
Práva a povinnosti organwátora

1.

Organizátor

sa zavázuje

obdobia trvania dohody.

2,

zabezpečiťdodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého

organizátor sazavázuje zabezpečiťpre občana na vlastné náklady:

a)
b)

c)

osobné ochranné pracovné prostriedky,
pracovné pomócky,
zdravotné preukazy, ak to charakter činnostívyžaduje,

d)

3.

zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na zaěiatku činnostía
prevzatia OOPP a PP od občanov po skončenívýkonu činností.

Organizátor sa zavázuje vytvorit'základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zďtavia pri práci a na vylúčenierizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov,
chorób z povolania a iných poškodení zďtavía zpráce aza týmto účelomsi plniť všetky
povinnosti vzťahujúcesa na zamestnávatefa, v zmysle zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdraviapri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Clánok V
Kontaktné osoby

1. Za

úěe|om otganizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohladu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:
Meno a priezvisko: Eva Hanuliaková
Telefónne číslo:0908 945 530
E-mailová adresa: Eva.Hanuliakova@upsvr.gov.sk

2.

Za účelomorganízácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:
Meno a priezvisko: Gejza Gálfy
Telefonne číslo:091I 330 429
E-mailová adre

J.

sa

: gejza, galťy@intra. dcom. sk

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmidohody (úrad, organizáíor) budú spolupracovat' pri
koordinácii občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcichsa na
výkone Činnosti, ktorá musí byt'predložená na úrad vždy 1. pracovný deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušnéhomesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byť
podpísaná Štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobou oprávnenou konat'
V mene organizátora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačnéhocentra).
UČasťobčana na vykonávaní činnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom
v mesačnej evidencii dochádzky.

čHnok VI

Odstúpenie od dohody
1.

V prípade, ak organizátor porušísvoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmá ak svojím

konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činnostíšpecifikovaných v článku II, alebo brániť
Úradu vo výkone jeho práv apovinnosti, uradje oprávnený od dohody odstúpit7resp, móže
odstúpiť(odstúpenímod dohody táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomnéhoodstúpenia
organizátorovi).

2.

Novú dohodu úrad s organízáíorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia
od predchá dzajicej dohody,

Clánok VII
záverečnéustanovenia

1,

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý z účastníkovdostane jedno
vyhotovenie.

2. Zmeny

a

doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode,

podpísaným oboma účastníkmidohody.

3.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpísania oboma účastníkmidohody.

4,

ÚČastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, preěítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

Príloha č. 1: Vysvetlivky k pracovným činnostiam
Komárne dňa25.IL20

Úrad

4

láčková
,ych vecí a rodiny
Komárno

