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D o H o D A č.2ll19l0l0/11
Llzatvoľená podl'a s 10 ods. 3' ods.5 písm. b)' ods. 1l' $ 26 ods.2 písm. g) a ďalších

zakonač,.4l7l20I3 Z. z. o ponroci v hrnotnej núdzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskoľšĺch predpisov (ďalej len ,.dohoda")

l. Uľad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie 1677 , OŻ2 01 Čadca
V mene ktorého koná: PaedDľ. Danka Jašuľková. riaditeľka úradu
ĺČo: :ozgąs;o

(ďalej len.,ťrrad")
a

2. Rozpočtová oľganizácia, ktorej zľiad'ovatel'om je obec, aletlo príspevková oľganizácia,
ktorej zľiad'ovatel'om je obec
obecný technický poďnik Staškov
Sídlo: trl. Jozefa Kroneľa 588, 023 53 Staškov
V mene ktoľého koná: Peter Palica, riaditel' organizacie
lČo: ązsgą:ss

(d'alej len,,organi zator")

(úrad a organtzátor ďalej spolu ako aj ,,ťtčastníci dohody '')

Preambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia $ 10 zákona č. 41712013 Z. z' opomoci
v hmotnej núdzi a o Zmene a doplnení niektoých zákonov y zneni neskorších predpisov (ďalej len
..zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

Clánok I
Predmet dohody

Pľedmetom tejto dohody je závázok organizátoľa ręalizovat' činnosť bližšie špecifikovanú
v článktr II tejto dohody. a to pľostľednĺctvom osôb podl'a $ i ods. 2 zákona o pomoci v
hmotnej núdzi nachádzajucich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zá'kona o pomoci v
hmotnej núdzi (ďalej len 

',občania"). 
ktorých účast' zatýmto účelom zabezpeč,íuľad.

Za oběana sa na účely tejto dohody povaŽuje plnoletý člen domácnosti podľa $ 10 ods. 3 a ods.
5 zźlkona opomoci vhmotnej núdzi okĺem členov domácnosti podľa $ 10 ods. 10 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeč,eni
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na
splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej nűdzi.

ČHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bliŽšie špeciĺrkovanej vodseku 4 tohto článku sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodín mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podl'a $ 10
ods. 5 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi pľe jedného občana' a to formou:
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a) menších obecných sluŽieb pre obec, rozpočtovú oľganizáciu. ktorej zľiad'ovatel'om je obec,
príspevko v u or ganizźlciu' kto rej zriaď ov atęl'o m j e obec.

2. oľganizátoľ je povinný zabezpeč,it'vykonávanie aktivačnej čirrnosti vdobe od 01 'ü.Ż02Ż do
31.t2.2023.

3. Miesto výkonu činnosti
Obec Staškov

4. Druh činnosti:
- tvorba' ochľana, udrŽiavanie a zlepšovanie Životného pľostredia a ekonomických podmienok
obyvatel'ov obce
- napomáhanie udrŽiavania poriadku v obci
- d'alšie činnosti

5' Denné časové vymedzenie vykonávania činnosti 1od - do)
od 07:00 - 15:00.

6. Denné časové vymedzenie podl'a predchádzajúceho odseku nroŽno Zmenit',
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobťr (zmena tľvajťrca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o Zmenu krátkodobÚr (znrena tľvajúca najviac 30 dní) oznámením

organizźltora úľadu v elektronickej podobe.

7 ' Počet vytvorených miest pre občanov, ktoľĺ budu zabezpečovat' činnosti podl'a odseku 4 tohto
článku, najviac: 20

článok III
Práva a povinnosti úľadu

l ' Urad bude obsadzovat' občanmi miesta vytvorené organizátorom v Zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v prípade. Žę nimi bude disponovat'.

2. Urad sa zaväzuje zabezpečit':
a) vybľané druhy osobných ochľanných pracovných prostriedkov (d'alej len ,,ooPP"),
b) vybrané dľuhy pľacovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) urazové poistenie občanov.

3. Urad je opľávnený koordinovať a kontrolovat' účast' občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods. 11 a $ 26 ods. 2 písm. g) zákona opomoci vhmotnej
núdzi. zaznamenćlvať zistené skutočnosti a prejednávat' ich s oľganizátorom.

čHnok IV
Práva a povinnosti oľganizátora

1. Oľganizátot sa zaväzuje zabezpečit' dodľŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. organizźúor sa zavänlje zabezpečit' :

a) vybrané dľuhy ooPP,
b) vybľané dľuhy PP,
c) školenie BOZP,
d) zdravotné pľeukazy občanov' ak to chaľakter činností vyŽaduje,
e) úschovu, evidenciu. vydávanie ooPP a PP občanom na začiatktr činností a ich následné

pľevzatie od občanov po skorrčení výkonu činností.
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3. oľganizátoľ je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie' núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ..krízová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujťrce po skončení krízovej situácie, dodľŽiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (d'alej len ,,BOZP) a
rra vylúčenie rizík a faktoľov podmieňujúcich vznik pracovných urazoy, chorôb z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podl'a zákona č,. 12412006 Z' z' o BOZP a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov a dodrżiavanie platných ľozhodnutĺ, opatrení a
usmeľnení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva Slovenskej ľepubliky pre občanov
vykonávajĺrcich činnosti podmieňujťrce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezníŽenej podl'a $ l0 ods. 3 aŽ13 zákona opomoci vhmotnej núdzi. organizátor je povinný
zabezpečit' všetky ooPP, ktoľých používanie vyplýva z p|atných rozhodnutí, opatrení a
usmernenĺ vydaných Uradom veľejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu
vyhlásenia krízovej situácie.

4. organizátor sa zaväzuje odovzdávat' mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: osobne, ľesp. poštou.

5' organizátor sa zaväzuje predloŽit' mesačntr evidenciu dochádzky občanov úľadu vždy ĺ.
pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktory evidenciu
predkladá.

6. organizátor sa zavazuje spolupľacovat' s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontľol vykonávaných úradom a tieto uváďzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov Vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7 ' Otganizátoľ je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom č.
1812018 Z. z. o ochrane osobných Úrdajov a o Zmęne a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších pľedpisov'

čHnok V
Kontaktné osoby

l. Za učęlom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátor aktivačného centľa
úľadu):
Meno a pľiezvisko: Bc. Lucia Makvová
Telefónne čís1o: +42 1 905847365
E-mai1ová adľesa: lucia.makvova@upsvľ'gov.sk

2. Za uč,elom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnir osobu (zamestnanec
organizátora):

Meno a priezvisko: Peter Palica
Telefünne číslo: +42194861 0807
E-mailová adľesa: otpstaskov@gmai1'com

3' Kontaktné osoby ustanovené ťrčastnĺkmi dohody sú povinné spolttpľacovat' pľi koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpeč,iť podpísanie tejto evidencie štatutárnym oľgánom organizátora. prípadne kontaktnou
osobou opľávnenou konat' v mene organizćltora. opľávnenou kontaktnou osobou úľadu
a vlastnoľučnými podpisnri občanov vykonávajúcich činnosti.
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Čhnok VI
Trvanie a zánik dohody

l . Táto dohoda sa uzatyára na dobu rrľčitĺl a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3 1 . lŻ.20Ż3.

2' Účastníci dohody sa dohodli, Že túto dohodu je moŽné pľedčasne ukončit' doľučenírn písomného
oznámenia o jej pľedčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade, ak oľganizátoľ poľuší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, resp' nekonanĺm bude maľit'výkon ěinností špecifikovaných v článku II tejto dohody,
alebo bude bľánit' úľadu vo výkone jeho práv a povinností vyplývajúcich ztejÍo dohody a zo
zélkona o pomoci v hmotnej núdzi, ťrrad môŽe od dohody odstúpit'; odstúpením úľadu od dohody
táto zanlká dňom doručenia oznámenia o odstúpeni organizátorovi.

Článok YII
osobitné pľotikorupčné ustanovenia

1. Učastníci dohody sa nesmú dopustit', nesmú schválit', ani povolit' Žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim, uzatváraním alebo plnenínr dohody, ktoľé by spôsobilo, že by účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody poľuŠili akékoľvek platné protikortrpčné všeobecne
zźxazné právne predpisy' Táto povinnost' Sa vzt'ahuje najmä na neoprávnene plnenia' vrátane
urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo
zamestnancom oľgánov veľejnej správy alebo blízkym osobám veľejných činiteľov, zástupcov
alebo zamestnancov oľgánov verejnej správy.

Ż. Účastníci dohody sazaväzĄu' že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviaŽuposkytntrt'Žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej stľane konajťrcej v mene druhého účastníka dohody a
ľovnako neprijmú, ani sa nezaviaŽu prijat'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.

3. Účastníci dohody sa zavazujú bezodkladne informovat' druhého účastníka dohody, pokiaľ si
budú vędomí alebo budri mat' konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatvárani
alebo pri plnenĺ tejto dohody.

4. V prípade, Že akýkoľvek daľ alebo výhoda v súvislosti s doiednávaním, uzatváľaním alebo
plnením dohodyje poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody V ľozpore
s týmto článkom dohody, môŽe účastník dohody od dohody odstúpit'."

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad pĺevezme jeden rovnopis
a organizátoľ prevezme jeden ľovnopis. Pĺsomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak pľávny
úkon uľobený elektronickými pľostľiedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaľučeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektľonickou pečaťou. V takomto prípade dohoda
predstavuje písomný originál v elektľonickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2. V kaŽdom písomnom styku sú rjrčastnĺci dohody povinní uyádzat'číslo tejto dohody

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonat' len foľmou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpísaných oboma ťrčastníkmi dohody a
zveľejnených v Centrálnom ľegistri zmlúv vedenonr Úradom vlády Slovenskej ľepubliky'
Pľedchádzajilcou vetotr nie je dotknuté ustanovęnie podľa čl. II ods' 6 písrn. b) tejto dohody.
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Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitel'nou súčast'ou.

4' Úľad a organizátoľ sa dohodli, że oznamovanie pľípadných zmien pri plnení závazkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude pľebiehať elektronicky.

5. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registľi zmluv vedenom Úradom vlády
Slovenskej ľepubliky'

6. Účinnost' tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo
podl'a odseku 2 a 3 článku VI tejto dohody'

7. Učastnĺci dohody vyhlasujú' Že sú opľávnení túto dohodu podpísat', Že si ju riadne a dôsledne
prečítali a srihlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni zanápaďne nevýhodných podmienok a
naznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoľuěne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohođauzatváraelektronicky:

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

Za organizátora:
.,(podpísané elektronicky podl'a zákona Ć' Ż1ŻlŻ0l6 Z. z.)"

Peter Palica
štatutárny zástupca or ganizźttor a

Zaurad:
..(podpísané elektľonicky podl'a zákona č:. Ż72/2016 Z. z.)"

PaedDr. Danka JaŠurková
ľiaditeľka úradu

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky

Ć i'",-,L' '"'' dňa l"'ĺ '/ ''' . -i,-.,-/ V Čadci, dňa 2|.10.2021
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PeteľPalicaiv
ľiaditel' organizácie oTP Staškov

Danka Jašurková
teľka úradu

iálnych vecí a ľodiny ČadcaUľad
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