
DOHODA

č.105/2014l$ 10

Uzatvorená podl'a $ l0 ods. 3, ods' 9 a nasl. zákonač,.41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
v platnom znení

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Lubovňa
Sídlo: Farbiarska 57,,064 01 Stará lubovňa
V mene ktorého koná: JUDr. Anna Aftanasová. riaditel'ka
ICO 37937740
Bankové spojenie Štátna pokladnica
číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0017 7449

(ďalej len,,úrad..)
a

Obec Jakubany
Sídlo: Jakubany 555 065 12 Jakubany
V mene ktorého koná: Ing. Ján Krajňák, starosta
lČo otszggzl
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka
číslo účtu (IBAN): SK250200000000001 3527 602

(ďalej len,,organi zátor,,)

uza t v á ra j
túto dohodu:

Preambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č. 4I7l20I3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.

Článok I
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je závázok organizátora rca|izovať pracovnú činnosť bližšie
špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej nuďzi,
ktorých účasť zatýmto účelom zabezpečíurad.
Predmetom tejto dohody je tiež uprava práv a povinností účastníkov dohody pÍi
zabezpečení rea|izácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na
poskytnutie dávky v hmotnej ntňzi.

Clánok II
Pracovná činnosť

1. Pracovná činnosť jedného občana sa uskutočňuje vrozsahu 32 hodín mesačne, ato
formou:

a) menších obecných sluŽieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo
príspevkovu organizáciu, ktorej zriaďovateťom je obec,

b) dobrovol'níckej činnosti.
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2. Miesto výkonu pracovnej činnosti: obec Jakubany

3. Druh pracovnej činnosti: I-I2, 15, 17,20,22 (príloha č.1)

Casový rámec vykonávania pracovnej činnosti:
a) zaěiatok od 01.01.2015 do 3I.I2.20I5
b) dlŽka: 12 mesiacov
c) hodina začiatku a skončenia: od 7:00 do 16:00

Počet občanov v hmotnej nidzi, ktorí budú zabezpečovat'pracovné činnosti podťa bodu 3
tohto článku: naiviac 100
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Clánok III
Práva a povinnosti úradu

Urad sa zavázýe poskytovať organizátorovi účasť občanov v hmotnej núďzi na účely
výkonu pracovnej činnosti v zmysle tejto dohody.

Úrad sa zavázuje zabezpečit, pre občana na vlastné náklady:

a) urazové poistenie,
b) ochranné osobné pracovné prostriedky
c) pracovné prostriedky,

3. Urad je oprávnený vykonávať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich ztejto dohody
organizértorom, najmá kontrolu výkonu pracovnej činnosti v zmysle článku II tejto
dohody.
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Clánok IV
Práva a povinnosti organuátora

Organizéttor sa zavázuje zabezpeěiť dodrŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

organizátor sa zavázuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

Evidenciu, úschovu a vydávanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
a pracovné pomócky občanom na začiatkl činností a prevzatia osobných ochranných
pracovných prostriedkov apracovné pomócky od občanov po skončení výkonu
pracovných činností.

organizátor sa zavázqe vývoriť zák|adné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zďravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných llrazov,
chorób z povolania a iných poškodení zdtavia zpráce aza týmto účelom si plniť všetky
povinnosti vzťahujúce Sa na zamestnávateÍa, v zmysle zákona č. 12412006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zďraviapri práci a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor bude odovzdávať evidenciu dochádzky nasledovným spósobom: osobne'
poŠtou,
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Clánok V
Kontaktné osoby

Zauěe\om organizácie a koordinácie pracovnej činnosti občana špecifikovanej v článku II
tejto dohody a dohfadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Bc. Helena Mutková
Telefonne číslo: 0905 284 I91,05212446 37I
E-mailová adresa: he1ena.mutkova@upsvr. gov. sk

Zauče|omotganízácíe a koordinácie pracovnej činnosti občana špecifikovanej v článku II
tejto dohody a dohťadu nad jej výkonom' organizátot ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Krajňák
Telefonne čís1o:0907 950 316
E-mailová adresa: starosta@ akubany.sk

Kontaktná osoba ustanovená úradom bude zabezpeěovať vedenie, dennej evidencie
dochádzky občanov, ktorí sa zúčastňujú na pracovnej činnosti. Učast' občanov na
vykonávaní pracovnej činnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom v
dennej evidencii dochádzky.

Kontaktná osoba ustanovená organizáÍorom bude zabezpeěovat'vedenie dennej evidencie
dochádzky občanov, ktorí sa zúčastňujú na pracovnej činnosti, a ktorú je povinná
predkladať mesačne úradu, vždy do 3 kalendárnych dní nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Denná evidencia dochádzky musí byť
podpísaná štatutárnym. orgánom organizátora, prípadne inou osobou oprávnenou konať
v mene otgutizátora. Učast'občana na vykonávaní pracovnej činnosti potvrdzujú občania
svojím vlastnoručným podpisom v dennej evidencii dochádzky, ktorú vedie otgantzátor.

Čhnok VI
odstúpenie od dohody

V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplywajúce ztejto dohody, najmá ak
svojím konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon pracovných činností špecifikovaných
v článku II, alebo braniť úradu vo výkone jeho práv apovinností, úrad je oprávnený od
dohody odstupiť; odstúpením od dohody táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného
odstúpenia or ganizátor ovi.
Novú dohodu úrad s organtzátorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od
odstúpenia od predchá dzajtrcej dohody.

Clánok VII
Záverečné ustanovenia

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

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonat, len písomným dodatkom k tejto dohode,
podpísaným oboma účastníkmi dohody.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi
dohody.
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4. Učastníci tejto dohody vyhlasujú, že su oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

V Starej Lubovni dňa : 3 1.12.2014

-  Únao PRÁcE.
soc lA lHYcl{ vecf  a RoDlNy

sTÁRÁ ci:a*vtln
Fa rb i a r s ka  57

064 01 Qlgrá I.ubovňa


