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D O tr{ O D.A č.2U37l010/E3
uzatyoranápodťa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm, g) a ďalších

zákonaČ, 4I7l20l3 Z, z. o pomoci v hmotnej núdzl a o zmene a d-oplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len,,dohoda")

1" Úrad práce, sociálnych vecí arodiny Prešov, Sídlo: Slovenská 87, 0B0 28 Prešov
V mene ktorého koná: Mgr. Matúš Fedor, riaditef úradu
lČo: solg+sla

(ďalej 1en,,úrad")
a

2. Obec
Otrec NĚn} Slavkov
Sídlo:Nižný Slavkov 70Z,082 75 Nižný Slavkov
V mene ktorého koná: ing, Jozef Kamenický, starosta obce
lčo: oogzlstq

(ďalej len,,organi zátor")
(úrad a organizéúor ďalej spoiu ako aj ,,účastníci dohody '')

Frearnhula

ÚČelom uzatvorenia tejto dohody je najmá aplikácia § 10 zákona č. 4l7l20t3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1dáte.j ten
,,zákon o pomoci v hmotnej núdz|") do praxe.

čMnok n
Fredrnet dohody

1. Predmetom tejto dohody je závázok organizátora reaIizovať činnost' bližšie špeciíikovanú
v Článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osób podfa § 1 ods, 2 zákonao pomóci v lrmotnej
núdzi nachádzajucich sa v hmotnej núdzi podťa podmienok zél<ona o pomoci v hmotnej núdzl
(ďalej len,,občaniď'), ktoých účasť zatýmto účelom zabezpeěíúraď.

2, Za obČana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podfa § 10 ods. 3 a ods,
5 zákona o pomoci v hmotnej núdzí okrem členov domácnosti podfa § 10 ods, l0 zákona
o pomoci v hmotnej núdzí.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv á povirurostí účastníkov dohody pri zabezpeéení
rcalízácíe činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzl
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čl*not m
Fodmienky výlconu činrrosti
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2,

Výkon Činnosti obČanov,bližšie šPecifikovanej v odseku 4 tohtočiánku sa uskutočňuje v rozsahu
iÍ#Ťi.il"ffi 

""ffi {t§fi,,,ffi x,nx*:i;",x131,;:1fiťhoasspí,il,- menŠÍch obecných.s]uŽieb P'" Ůb.Ó, rozpočtovú oiguni)a"iu. ktorej ztiaďovatel,om je obec,prí sp evkovú or ganizáciu, kio rej zr iád, oi ateť" ; j ;;;;. "

?i:;{rŠ;Zr 
je povinný zabezpeěit'vykonávanie aktivačnej činnosti vdobe od 01 ,0L2022 do

3. Miesto výkonu čirurosti:
Katastrálne územie obce Nižný Slavkov

4. Druh činnosti;

il;;*3i,ffHl;, 
udrŽiavanie a zlepŠovanie Životného prostredia a ekonomických podmienok

- starostlivost', íozvoj, ochrana azachovanre kulturneho dedičstva- podpora vzdelávania
- rozvoj a PoskYtovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej ob]asti- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti

5, 
7;Y;;:::"ů,r#"Ííi"ie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne :

6, Denrré časové vymedzeníe podl'a predchádzajúceho odseku možno zmenit',a) ak sa jedná o 
"n'nu arrooouri 

"(á.*;;;ň a uíac ako 30 dní) dohodou účasfiríkovdohody vo. forme písomného dodtku k i.1o-ňoo.,

' Íi"lX' ;Ť3ffiffi?:fi1'};f;:; ř;;; ;;';ui řJ" 
".: 

i,i ac 3 0 dní) o známením ot ganiz éú o r a

7 ' 
id;.T*;ffi:IiÍ miest pre obČanov, ktorí buďú zabezpečovat, činnosti podl,a odseku 4 tohto

čiánok trlí
Fnáva a povinnosti úradu

1' Úrad bude obsadzovat'občanmi miesta vytvorené organizéttorom vzmysle odseku 7 článkulltejto dohody v prípade , že rumiUuJ. ai.ponovat',

2. Ú;ad sa zavázuje zabezpečit:
a) vybrané druhy osobnych ochranných gla99vnÝch prostriedkov (ďalej 

'en 
,,ooPP.'),b) vybrané druhy pracovných porn0Óor. (a'ui".1 1á,,bŤ'.'c) útazové poistenie občaáov,' 

\9 BrvJ lwLL 
'L 

J )

d) úschovu' evidenciu,vydáianie oopp a pp občanom na začiatku činností aich následnéptevzatie od občanov po skončení výkonu ei*orii.^"'
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Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovat' účast' občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § i0 ods. 11 a § 26 ods. 2 písm, g) zákona opomoci vhmotnej
nťldzi, zaznamenávať zistené skutočnosti a prejednávať ich s organizátorom.

1.

Článo}< trV
Fnáva a povinnclsti organizátora

Organtzátor sa zavázuje zabezpeěrť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody,
Ot garuzatot sa zav ázuj e zab ezp eóiť :

a) vybrané druhy OOPP,
b) irybrané druhy PP,
c) zdr av otné pr eukazy občanov, ak to charakter činnos tí vy žaduj e,
d) Úschovu, evidenciu, vydávante OOPP a PP občanom na zaěiatku činností a ich následné

prevzaíie od občanov po skončení výkonu čirurostí.

Organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,klízová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení klízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zďraviapri práci (ďalej lÓn ,,BoZF'')
a na vYlúČenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorób zpovolania a
iných poŠkodení zdravía z práce podťa zákona ó, t24l2006 Z. z. oBOZP u o ,-"n" a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky p.e 

-občurrov

vykonávajúcich Činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo qiške
nezníŽenej Podťa § 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzí, Otganizéúor je povinný
zabezPeótt' vŠetky 0,0PP, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opátrení a
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia
krízovej situácie,

Oryanizátor sa zavázuje odovzdávat' mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spósobom: osobne alebo elektronicky.

Organizátor sa zavázuje predložit' mesačnú evidenciu docháďzky občanov úradu vždy 1"

PracovnY deň kalendánneho rnesiaca nas}edujúceho po mesiaci, za lrtox} evidenrciu
predktradá.

Organizátor sa zavázqe spolupracovať s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravd_ivo dt mesaonój
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

Organizťúor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom č.
l8l2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ao zmefte a doplrrení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov.
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1.

ČI*nok V
Kontaktnó osohy

Za_ÚŠelom organizáciea koordinácie čirrnosti občana špecifikovanej v článku II tejto doeoclya dohťadu nad jej výkonom, Úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačrrého c:ntraúradu):

Meno a priezvisko: Mgr. JozeťI{r.ankota
Telefónne číslo: +421 5I244II1O
E-mailová adresa: j ozef,krankota@upsvr. gov, sk

Za ÚČelom organízácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, organizátot ustanovuje kontattnú osobu (iamestnan ec otgaruzáíxa):

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kamenický
Telefonne číslo : +427 5 1 459 1224
E-mailová adresa: staro sta@niznyslavkov. sk

Kontaktné osobY ustanovené ÚČastníkmi d9hody sú povinné spolupracovat, pri koordináciiobČanov a vedení mesaČnej evidencie dochádzky Óueunáu zúčastňujúcich sa na výkone činrrosti,azabezPeČiť PodPÍsanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizťiota, prípadne kontak.nouosobou oPrávnenou konat' V mene organizátora, Jprávnenou korrtaktnou osobou ú:adu
a vlastnoručnými podpismi občanov vykonavaj úcich činnosti.

čtárrok vn
Trvanie a zárnik dohody

1, TátodohodasauzatváranadobuurČitúatoodnadobudnutiajejúčinnostido 
31.03,2023.

2, ÚČastníci dohodY sa dohodli, žetútodohodu je možnépredčasne ukončiť doručením písomrreho
oznámenia o jej predčasnom ukončení d,ruhému účastníkovi dohody.

3, V PríPade, ak otgarúzátor poruší svoje povinnosti vyplýv ajúce ztejto dohody, najmá ak svojímkonaním, resP. nekonaním bude mariť uyt on einnostirp..intouun}ch v článku II tejto dohcdy,alebo bude bréŇt'Úr'adu vo výkone jeho práv apoviňostí r,rypllvajúcich ztejto dohody izozákona o Pomoci v hmotnej núdzi,Úrad mďže oa Oohody odstúpit'; odstúpením úradu od doh,ldytáto zanik.á dňom doručenia oznámeniao odstúpen í orgánizátorovi,

2,
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Clánok VIn
Osobitné protikorupčné ustanoveniaI:,tr"

ceQ4

2.

^
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UČastníci dohod;' sa nesmú dopustit', nesmú schválit', ani povolit' žiadne konanie v súvislosti s
dojednávaním.uzatvátaním alebo plnením dohody, ktoré by spósobilo, žeby účastníci dohody
alebo osobY or'ládané ÚČastníkmi dohody porušili akékoťvek platné protikórupčnó všeobecné
závázné Prár'ne Predpisy, Táto povinnost' sa vďahuje najmá nu n"op.áunené plnenia, wátane
urýchťovacích piatieb (facilitation paymerrts) verejným ěinitďom, záitupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných ěinite1'ov, zástupcov
alebo zamestnancoti orgánov verejnej správy.

ÚČastníci dohody sa zavázuiú. že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkytnúť žiadnemu
zamestnancovi. zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a
rovnako nePrijtnťt, ani sa nezaviažuprijat'od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strány
konajúcej \/ lnene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú v.ýhodu, ěi peňažnú alebá inú, v
súvi s] o sti s doj e dnáv aním, uzatv ér aním aI eb o plnením doho dy.

ÚČastníci dohody sazavázl4Úbezodkladne infotmovat'druhého účastníka dohody, pokiať si bud.ú
vedomí alebo budú mat' konkrétne pod,ozrenie na korupciu pri dojednáv aní, uzatviraní alebo pri
plneru tejto dohody.

V PríPade, Že akýkoťvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatvátaním alebo
Plnením dohodY je poskytnutý účastrťkovi dohody aiebo zástupiovi účastníka dohody v rozpore
s týnrto článkom dohody, móže účastník dohody od dohody odstúpit'.

Clánok VnI[
záverečnó ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktotých úrad prevezme jeden rovnopis
a organizátoí Prevezme jeden rovnopis. Písomná fotma dohody je zaciovanávžáy aj, akprňy
Úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný' ,arir,enyÁ
elektronickým Podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, V takomto prípade dohóda
Predstavuje PÍsomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nerl,hotor,uje.

2. V kaŽdom PÍsomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzat'číslo tejto dohocly.

3. ZmenY a doPlnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomae. schváiených, podpísaných obóma úěástníkmi dohody a
zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenóm 

-Úradom 
vlády Slovenskej republÍky.

Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podťa č1. II ods. 
-6 

písm, b; tějto bohodý.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitefnou súčasťou.



4. Úrad a organizátot sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmíen pri plnení
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5, Tato dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody aúčinnosť dňo:n
nasledujúcim po dni jej zvercjnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlácy
Slovenskej republiky,

6. Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo podlia odse}u
2 a3 ělártku VI tejto dohody.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dósledne
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nev,ýhodných podmienok a na
znak súhlasu sjej obsahomju vlastnoručne podpisujú.

V prípade, ak sa dohodauzatváta elektronicky;

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

Za organizéúota: Zaúrad:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z. z,)" ,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z. z.)"

Ing. Jozef Kamenický
štatutárny zástup c a or ganizátoru

V prípade ak sa dohodaneuzatvéxa elektronicky:

Mgr, Matúš Fedor
riaditeť úradu

Úrad práce, sociálnych vecí arodiny Prešov

t-,_,. _,,J6&§íiriŘ:-___t_8JL_líu1 _ __


