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o DA č. 21/41/010/19
, v'
.,
, m b) ods. ll, § 26 ods. 2 písm. g) ad alších
uzatvorena podl a § 10 ods. ~, ods. 5 pI~ " d '.
zmene a doplnení niektorých zákonov v
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej ~u Zl a,o .
"
znení neskorších predpisov (d alej len ,.dohoda )
"

DOH

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ko.šice
,
Sídlo: Staničné námestie 9. 042 11 KOŠIce-Stare Mesto
. d' ľ adu
V mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA. LL.M. MSc., na Ite ur
ŕ

IČO: 30794536
(ďalej len "úrad")

a

2.
Obec Olšovany
Sídlo: Olšovany 35, 044 19 Ruskov
V mene ktorého koná: František Marcin, starosta
IČO: 00324574
(ďalej len ,.organizátor")
(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj .. účastníci dohody")
Preambula
Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
.zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.
Článok l
Predmet dohody
1.

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len .občania"}, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.

2.

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

3.

Predmetom tejto dohody je aj úprava práva povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
Článok 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 podľa § 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre jedného občana, a to formou:
a) menších obecných služieb pre obec.

b) dobrovoľníckej činnosti (organizátor dobrovoľnícke) činnosti je povinný riadil' sa zákonom č.
../06/2011 Z. z. o dobrovoľnictve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

2.

Organizátor je povinný zabezpečiť
31.12.2022.

3.

Miesto výkonu činnosti:
Obec Olšovany

vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 0l.0l.2022 do

4. Druh činnosti:
- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti
- ďalšie činnosti podl'a osobitných zákonov
5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne: 07:00 - 15:00
(v prípade potreby organizátora a so súhlasom občana v hmotnej núdzi je možné pracovnú dobu
upraviť tak, aby bola zachovaná podmienka odpracovania 32 hodín mesačne).
6.

Denné časové vymedzenie podľa predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov
dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sajedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznámením organizátora
úradu v elektronickej podobe.

7.

Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budú zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
článku, najviac: 22
Článok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občanmi miesta vytvorené organizátorom
tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať.

v zmysle odseku 7 článku II

2.

Úrad sa zaväzuje zabezpečiť:
a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP"),
b) vybrané druhy pracovných pomôcok (ďalej len .Pľ'")
c) úrazové poistenie občanov

3.

Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § 10 ods. II a § 26 ods. 2 písm. g) zákona o pomoci v hmotnej
núdzi, zaznamenávať zistené skutočnosti a prejednávať ich s organizátorom.
Článok IV
Práva a povinnosti organizátora

l.
2.

Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.
Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť:
a) zdravotné preukazy občanov. ak to charakter činností vyžaduje.
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b) úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a pp občanom na začiatku činností a ich následné
prevzatie od občanov po skončení výkonu činností.
3.

Organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len "krízová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len ,.BOZP) a
na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení
niektorých 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 dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezníženej podľa § 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný
zabezpečiť všetky OOPP, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia
krízovej situácie.

4. Organizátor sa zaväzuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: osobne do rúk koordinátora. alebo poštovou prepravou na adresu úradu uvedenú na
prvej strane tejto dohody.
5. Organizátor sa zaväzuje predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
predkladá.
6.

Organizát~r s~ zaväzuje spolupracova!' s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
ak~epto:at zaz,namy z ~ontrol vykonávaných úradom a tieto uvádza!" pravdivo do mesačnej
evidencie dochadzky obcanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7. ?;h~n:~átor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupoval' v súlade so zákonom č
v'
Zh' z'do _ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
nes k orsic pre pISOV.
Článok V
Kontaktné osoby

1.

:~~!~~~: n~~g;~i:~~~n~~~O~!~á~~;a~~:~:t~~~:~:~:~i[~k(~~~;~i~á~~~;~tiea~~!~od~;~t~;
Meno a priezvisko: Ing. Mária Eperješiová
Telefónne číslo:
+421905903818
E-mailováadresa:maria.eperjesiova@upsvr.gov.sk

2.

Za účelom organizácie a koordináci
,.
. bv
v
.
a dohl'adu nad jej výkonom. organizát~rc~I~~aO;~~~jec:~~t=k~c~fiko~an(ej v článku II tejto dohody
nu oso u zamestnanec organizátora):
Meno a priezvisko: František Marcin
Telefónne číslo: +421911216087
E-mailováadresa:obecolsovany@netkosice.sk

3. Kovntaktné osoby ustanovené účastníkmi dohod
'
"
,
.
obcanov a vedení mesačnej evidencie dochádzk ~b;u povl,~ne ~P?,lu?racovat pn koordinácii
a zabezpečit' podpísanie tejto evidencie štatutár~ m an~v zucastnuJ.u~lch sa n,a výkone činnosti,
osobou oprávnenou konal' v mene
. ? organom orgamzatora. pn padne kontaktnou
organIzatora oprávnenou ko t kt
l
a v astnoručnými podpismi občanov v k ' ',.
h 'v..
n a nou osobou úradu
y onavaJuclc cmnosn.
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Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4.

Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

zmien pn plnení záväzkov

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
6.

Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku l článku VI alebo podľa odseku
2 a 3 článku VI tejto dohody.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:
,.( dátum v elektronickom podpise)"

.. (dátum v elektronickom podpise)"

Za organizátora:
.. (podpísané

elektronicky

podľa zákona

Za úrad:
Č.

272/2016

Z. z.):

František Marcin
štatutárny zástupca organizátora

.. (podpísané elektronick)

podľa zákona

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:
Olšovany

dňa

J' b ~t:1.24

Č.

272/2016

Z. z.r:

Ing. Michal Michalov. MBA, LL.M. MSc.
riaditeľ úradu

Košice

dňa

