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uzatvorená podl'a § l0 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods.2 písm. g) a ďalších

ziikona č. 417l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektoných zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,dohoda")

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staniěné námestie 9,042 11 Košice-Staré Mesto
V mene ktorého koná: Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc., riaditeť úradu
Ičo: 30794536

(ďalej len ,,úrad")
a

2. Obec
obec svinica
Sídlo: Svinica 282, 044 45 Svinica
V mene ktorého koná: Ing. Lubomír Šimko. starosta
Ičo:0032476|

(ďalej 1en ,,orga nizátor")

(úrad a organizátor d'alej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmá aplikácia § 10 zákona č.41712013 Z. z, o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a dop|není niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa|ej |en

,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

čHnot t
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je závázok organizátora realizovať čirrnost' bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osób podťa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej

n.údzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podl'a podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len ,,občaniď'), ktorých účasť za týmto úěelom zabezpečí úrad.

2. Za občana sa na úěely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podl'a § l0 ods. 3 a ods.

5 ziákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podťa § 10 ods. 10 zrikona

o pomoci v hmotnej núdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeóení
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vltvorenie podmienok oběanom na splnenie
zákonných predpokladov pre posky,tnutie 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 hodin mesačne určených pre jedného oběana alebo v rozsahu hodín podťa § l0 ods. 5 písm. b)

zákona o pomoci v hmotnej núdzi prejedného občana, a to formou:
a) menších obecných služieb pre obec,
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b) dobrovoťníckej činnosti (organizátor dobrovolhíckej činnosíije povinný riadit'sa zákonom č.
406/2011 Z, z. o dobrovoťníctye a o zmene a doplnení niehorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

2. Organizátor je povinný zabezpečit' vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2022 do
31.12.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
obec svinica

4, Druh čirrnosti:
- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovarrie životného prostredia a ekonornických podmienok
obyvateťov obce
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti
- ďalšie činnosti podťa 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 oběana v hmotnej núdzi je možné pracovnú dobu
upravit' tak, aby bola zachovaná podmienka odpracovania 32 hodín mesačne),

6. Denné časové vymedzenie podl'a predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena ťvajúca 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) ozná,rnením organizáíora

úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budú zabezpečoýať činnosti podl'a odseku 4 tohto
článku, najviac: 45

čHnokIII
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občanmi miesta vytvoíené organizátorom v zmysle odseku 7 ělanku II

tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať,

2. Úrad sa zav'úuje zabezpečit':
a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len,,OOPP"),
b) vybrané druhy pracovných pomócok (ďalej len,,PP")
c) úrazové poistenie občanov

3. Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle ělánku II

tejto dohody a § 10 ods. 11 a § 26 ods. 2 pism. g) zákona o pomoci v hmotnej
núdzi, zaznamenávať zistené skutočnosti a prej ednávať ich s organizátorom.

čIánok Iv
Práva a povinnosti orga nizátora

1. Organizátor s a zavázuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.

2, Organizátor sa zavázťle zabezpečiť:

a) zdravotné preukazy občanov, ak to charakter činností rryžaduje,
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b) úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP oběanom na zaóiatkl činností a ich následné
prevzatie od občanov po skončení výkonu čirrrrostí.

Otganízátor je povinný zabezpečiť nielen v čase r.yhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stalrr alebo výnimočného stalu (ďalej len ,,krízová sitruícia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení kfizovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pti práci (ďalej ien ,,BOZP")
a na r,rylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorób z povolania a
iných poškodeni zdravia z práce podía zákona č. 12412006 Z. z. o BOZP a o znene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a
usmemení rrydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov
lykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo qýške
nezniženej podťa § 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, Organizátor je povinný
zabezpeéiť všetky OOPP, ktoných používanie r,yplýwa z platnýclt rozhodnutí, opatreni a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Siovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia
kdzovej situácie.

Organizátor sa zaýázťJe odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spósobom: osobne do ruk koordinátora, alebo poštovou prepravou na adresu úradu uvedenú na
prvej strane tejto dohody.

()rganizátot sa zav'ázuie predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov uradu vždy 1.

pracovný deň kalendárneho mesiaca nas|edujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
predkladá.

Organizátor sa zavázqe spolupracovať s uradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať zánnamy z kontro1 vykonávaných uradom a tieto lvádzať pravdivo do mesaěnej

evidencie dochádzky občanov vlpracovanej spósobom dohodnutým v odseku 4 tohto članku.

Organizátot je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.

1812018 Z. z. o ochíane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoqich zákonov v znení
neskorších predpisov.

čUnokV
Kontaktné osoby

Za L;réelotnn organizácie a koordinácie činrrosti občana špecifikovanej v članku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, urad ustanoluje kontaktnú osobu (kooídinátor aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: Ing. Mária Eperješiová
Telefónnečíslo: +421905903818
E-mailová adresa: maria.eperjesiova@upsw.gov.sk

Za.íčelom orgartizácie a koordinácie činnosti oběana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad j ej výkonom, organizátor ustanovuj e kontaktnú osobu (zamestnanec or ganlzátoía):

Meno a priezvisko: Rudolf Revák
Telefonrre číslo : + 4219 I 12239 68
E-mailová adresa: obecsvinica@stonline.sk

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupíacovať pri koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zučastňujúcich sa na v,ýkone čimosti,
a zabezpečit' podpísanie tejto evidencie štatutámym orgiánom organizátora, prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konať v mene organizátora, oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a viastnoručnými podpismi oběanov vykonávajúcich činnosti,



J.

1.

l.

J-

1.

3.

Článok vI
Trvanie a zánik dohody

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia j ej účinnosti do 31.12.2022.

ÚČastníci dohody sa dohodli, že túto dohoduje možné predčasne ukončiť doručením písomného
oznámenia o jej predčasnom ukončeni druhému účastnikovi dohody.

v prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmá ak svojím
konanim, resp. nekonaním bude marit'výkon činností špecifikovaných v č|ánku II tejto dohody,
alebo bude bránit' úradu vo výkone jeho práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto dohody a žo
zákona o pomoci v hmotnej núdzi, úrad móže od dohody odstúpiť; odstúpením úradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení organizátorovi.

ČHnok VII
Osobitné protikorupčné ustanovenia

ÚČastnici dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povolit' žiadne konanie v súvislosti s
dojednávaním, uzatyéttanim alebo plnením dohody, ktoré by spósobilo, že by účastníci dohody
alebo osobY ovládané účastníkmi dohody porušili akékoťvek platné protikorupčné všeobecne
závázné právne predpisy. Táto povinnosť sa vďahuje najmá na neoprávnené plnenia, vrátane
urýchťovacich platieb (facilitation payments) verejným činitel'om. zástupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobrim verejných činitel'ov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov verejnej správy,

účastníci dohody sa zaviizujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a
rovnako neprijmÚ, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v
súvislosti s dojednávaním. uzatváranim alebo plnením dohody.

ÚČastníci dohody sazavázttjúbezodkladne informovat' druhého účastníka <lohody, pokial' si budú
vedomi alebo budú mat'konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, tuatváraní alebo pri
plnení tejto dohody.

V prípade, že akýkol1ek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváranim alebo
Plnením dohodyje poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rozpore
s týmto článkom dohody, móže účastník dohody od dohody odstúpiť.

článok VIII
záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ror,topisoch, z kto{ích úrad prevezme jeden rovnopis
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak právny
úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastnikmi dohody podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečat'ou. V takomto prípade dohoda
predstaluje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.

Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonat' len fotmou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpísaných oboma účastníkmi dohody a
zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
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Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podťa čl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitel'nou 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 dňom jej podpísania účastníkmi dohody aúčinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády
Slovenskej republiky.

6. Účirmosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 člfurku VI alebo podl a odseku
2 a 3 članku VI tejto dohody.

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

V pripade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

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

Za organizáíora,. Za úrad:
..(podpísané elektronicky podl'a zákona č, 27212016 Z. z..)" ,.(podpisané elektronicky podl'a Zákona č, 212/2016 Z. z-f'

Ing. Lubomir Simko Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc.
štatutárny zástupca organizátora riaditcl'úradrr

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

Svinica dňa

Ing, IJubomir

ťtrad práce, sociátnych vcci a rodiny

Košice

staničné námestie

Ing. Michal Michalov, MBA,
riaditeť uradu

v zastúpeni
lng. Al€xander §zalay

starosta obce
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