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D o H o D A č..22l09l0l,0ll'4
uzatvorcnâpodľa Ş 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, l 26 ods. 2 píSm. g) a ďalších

zźtkonač,.4l712013 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi ao zmene a doplnení niektoľých zákonov v
znęní neskorších predpisov (ďalej len 

',dohoda")

1. Úľad pľáce, sociáhryclr vecĺ a ľodiny Paľtizfurske
Sídlo:Nám. SNP 151/6, 958 0l Partizánske
V mene ktoľého koná: Ing. Jaroslav Hatala, ľiaditel'úradu
ĺČo solgąszs

(ďalej len,,úrad")

2.

Obec Skačany
Sídlo: Skačany 451, 958 53 Skačany
V mene ktoľého koná: Ing. Juľaj Kližan, starosta
lČo: oo: l l057

(ďalej len,,oľgani zźłtor")

(úľad a otganizźior ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

Pľeambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody j" najmä aplikácia Ş 10 zákona č,. 4Ţ7l2OI3 Z. z. o pomoci
v hmotnej niĺdzi a o zmeîe a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len
,,zâkon o pomoci v hmotnej nudzi") do pľaxe.

čHnok I
Pľedmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je zźĺvazok organiztłtora rcalizovať činnosť bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to pľostredníctvom osôb podľa Ş l ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
nudzi nachâdzĄucich sa v hmotnej ĺudzi podľa podmienok zźlkona o pomoci v hmotnej ntńzi
(ďalej len,,občaniď'), ktorých účasť zatýmto účelom zabezpeěíurad.

Za oběana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa Ş 10 ods. 3 a ods.
5 ztĺkona o pomoci v hmotnej ntdzi okľem členov domácnosti podľa Ş 10 ods. I0 zźlkona
o pomoci v hmotnej nudzi.

3. Pľedmetom tejto dohody je aj úprava prźĺv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeč,ení
rca|izâcíe činnosti v zmysle članku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákoĺ'lrlých pľedpokladov pre poskýnutie dávky v hmotnej nudzi.

Článok II
Podmĺenky výkonu činnostĺ

1. Výkon činnosti občanov bliŽšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32hodínmesačne uľčených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podľa Ş 10 ods. 5 písm. b)
zttkona o pomoci v hmotnej nudzi pre jedného občana, a to formou:

a
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a) menších obecných služieb pľe obec, rozpočtovú otganizâciu, ktorej zriaďovatel'om je obec,
pľíspevkovtl oľganizáciu, ktoľej zľiaďovateľom je obec

b) prâc na predcháđzanie mimoľiadnej situácii' počas vyhlásenej mimoľiadnej situácie a pľi
odstraňovaní následkov mimoľiadnej situácie.

2. organiztĺtor je povinný zabezpeěit'vykonávanie aktivačnej činnosti vdobe od 01 .OI.2023 do
31.12.2023

3. Miesto výkonu činnosti:
Katastrálne územie obce Skačany

4. Druh činnosti:
- tvorba' ochľana, udľŽiavanie a zlepšovanie Životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- staľostlivosť, ľozvoj, ochľana azachovanie kultúľneho dedičstva
- podpoľa vzdelźxania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udľŽiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti

5 Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne :

7:00 _ 1]:00 (pľípadne podľa potľeby oľganizótora)

6. Denné časové vymedzenie podľa ptedchźłđzĄúceho odseku moŽno zmeniť,
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (zmena trvajuca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo foľme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o Zmenu krátkodobú (zmenatrvajucanajviac 30 dní) oznámením organiztńora

úľadu v elektľonickej podobe.

7, Počet vytvorených miest pľe občanov, ktorí buđu zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
článku, najviac:20

čHnok III
Práva a povinnosti úľadu

1. Urad bude obsadzovať občanmi miesta vytvoľené organizátorom v zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v pľípade, že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zavâzuje zabezpeěit':
a) vybrané druhy osobných ochĺanných pľacovných pľostľiedkov (ďalej len,,ooPP"),
b) vybľané dľuhy pľacovných pomôcok (ďalej len,,PPo')
c) urazové poistenie občanov

3. Úraclje opľávnený kooľdinovať a kontrolovať účast' občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a Ş l0 ods. 11 a $ 26 ods. 2 písm' g) zâkona opomoci vhmotnej
nudzi, zaznamęnâvať zistené skutočnosti a pľejednávať ich s organizźĺtorom.
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čbnok IV
Prâva a povinnosti organizátoľa

1. organizâtor sa zaväzuje zabezpečiť dodrŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.

2' Organiztńor sa zavazuje zabezpeěíť :

a) zdravotné preukazy občanov, ak to charakteľ činností vyžadll1e,
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 ,,kľízová situáciď') a na ďalšie obdobie bezprostľedne
nasledujúce po skončení kľízovej situácie, dodľžiavanie všeobecných zâsad prevencie a
zakladných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdravia pľi pľáci (ďalej len ''BOZP")
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pľacovných urazov, choľôb z povolania a
iných poškodení zdravia z prâce podľa zźlkona č,. 12412006 Z. z. o BDZP a o Zmeîe a doplnení
niektorých zźlkonov v znení neskorších pľedpisov a dođržiavanie platných rozhodnutí' opatľení a
usmernení vydaných Úľadom verejného zđtavotníctva Slovenskej ľepubliky pľe občanov
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej nudzi vo výške
nezníženej podľa Ş 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej nuđzĹ Organizátor je povinný
zabezpečiť všetky ooPP, ktoľých používanie vyplýva z platných ľozhodnutí, opatľení a
usmeľnení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia
kĺízovej situácie.

4. organizźńor sa zavazuje odovzdźwať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: os obne zame s tnancovi aktiv ačn,ého ce ntľ a.

5. orgmizźÍot sa zavëĺzuje pľedložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úľadu najneskôr 1.
pľacovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktory evidenciu
pľedkladá.

6. organizźltor sa zavazuje spolupľacovať s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody'
akceptovať zâznamy z kontľol vykonávaných úľadom a tieto uvtłđzať pľavdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

]. oľganiztltoľ je povinný pri plnení pľedmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
I8l20I8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoľých zâkonov v znení
neskorších predpisov.

Clánok V
Kontaktné osoby

Za učelom organizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátor aktivačného centľa
úradu):
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš I)omin
Telefünne číslo: +421 907 069 226
E-mailová adľesa: tomas.domin@upsvr.gov.sk

Ż. Za uěelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, organiztfiot ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizéltora);
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Meno a pľiezvisko: Ing. Juraj KliŽan
Telefónne ěíslo : +4219 l 57 21 09 5
E-mailová adľesa: obec@skacany.sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovať pľi koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúěastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpeěiť podpísanie tejto evidęncie štatutáľnym orgánom organiztúora, prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konat' Vmene organizátora'oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoľučnými podpismi občanov vykonávaj úcich činnosti.

čHnok VI
Tľvanie azánikdohody

1. Táto dohoda sauzatvźlra na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3LI2.2O23.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že tllto dohodu je možnépredčasne ukončiť doľučením písomného
oznâmeniao jej pľedčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade, ak oĺganizátor poľuší svoje povinnosti vyplývajuce ztejto dohody' najmä ak svojím
konaním, ľesp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II tejto dohody,
alebo bude brźnit' úradu vo výkone jeho pľáv a povinností vyplývaiúcich ztejto dohody a zo
zâkona o pomoci v hmotnej nudzi,uradmôže od dohody odstúpiť; odstúpením úradu od dohody
ttńo zanikâ dňom doľučenia oznâmeniao odstúpení organizt/.orovi.

ČHnok VII
Osobĺtné pľotikoľupčné ustanovenia

1' Účastníci dohody sa nesmú dopustit', nesmú schváliť, ani povolit' žiadne konanie v súvislosti s
dojednávaním, uzatvtlľaním alebo plnením dohody, ktoré by spôsobilo, že by úěastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékoľvek platné pľotikoľupčné všeobecne
ztnazné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzt'ahýe najmä na neopľávnené plnenia, vttÍane
uľýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov
alebo zamestnancov oľgánov veľejnej spľávy.

2. Účastníci dohody sa zavazujtl. že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkytnút' žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej stľane konajúcej V mene druhého účastníka dohody a
ľovnako nepľţmú, ani sa nezaviažupľijať od Žiadneho zamestnanca, zźstupcu alebo tretej stľany
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, či peíažnú alebo inú, v
súvi slo sti s doj ednávaním, uzatv źr aním alebo plnením dohody.

3. Účastníci dohody sazavazujúbezodkladne inťormovať druhého účastníka dohody, pokiaľ si budú
vedomí alebo buđú mat' konkľétne podozrenie na korupciu pľi dojedntlvaní, uzatvârani alebo pľi
plnení tejto dohody'

4. V pľípade, Že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávanim, uzatvtľaním alebo
plnením dohody je poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody V ľozpoľe
s týmto člárrkorrr dolrody, ttlôŽe účastník clohody ocldohody odstúpit'.

čHnok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úľad prevezme jeden rovnopis
a organiztltoľ pľevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy ą, akpľávny
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úkon uľobený elektronickými prostľiedkami je účastníkmi dohody podpísaný zatuč,eným
elektľonickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto pľípade dohoda
pľedstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuie.

2. V každom písomnom styku sú účastníci dohođy povinní uváđzať číslo tejto dohody.

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzźtjomne schválených, podpísaných oboma účastníkmi dohody a
zveľejnených v Centľálnom ľegistľi zmluv vedenom Úradom vlády Slovenskej ľepubliky.
Predchâdzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podl'a čl. II ods. 6 písm' b) tejto dohody.
DodaĘ k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. IJrad a organizźĺtor sa dohodli, že oznamovanie pľípadných zmien pľi plnení zâvazkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centrálnom ľegistri zmluv vedenom Úľadom vlády
Slovenskej republiky.

6. Účinnost'tejto dohođy skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo podl'a odseku
2 a3 ěláĺlku 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,îeLlzavteli ju v tiesni zantlpađne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohodauzatvźľa elektronicky:

,,(dátum v elektľonickom podpise)"

Za organizźńora:

,,(dátum v elektronickom podpise)"

''(podpĺsané 
elektľonicky podl'a ztlkona č. 27212016 Z. z.)"

Ing. Juraj Kližan
štatutáľny zźłstup c a or ganiztńor a

V pľípade ak sa dohođaneuzatváľa elektronicky:

V Skačanoch

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

Ing. Jaroslav Hatala
ľiaditeľ úradu

dňa /î 6. âoz2 VPaľtizánskom dňa ?.1 -06- ?022

KIižan Ing. J Hatala
riaditeľ úľadu

IJrad,prâce. sociálnych vecí a rodiny
obce Skačany
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