
Spis: TNl/AC/ZAM/2022/27313 
Císlo záznamu: 2022/336583 

*SK-MPSVR-28665132* 

D O H O D A c. 22/13/012/2 
uzatvorená podla § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona c 417/2013 / . z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(dalej len ..dohoda") 

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trencín 
Sídlo: M.R.Štefánika 20, 91101 Trencín 
V mene ktorého koná: Ing. Boris Ilkyw. riaditel úradu 
ICO: 30794536 

(dalej len „úrad") 
a 

2. 
Mesto Trencín 
Sídlo: Mierové námestie 2. 911 64 Trencín 
V mene ktorého koná: Mgr. Richard Rybnícek, primátor mesta 
ICO: 00312037 

(dalej len „organizátor") 

(úrad a organizátor dalej spolu ako aj „úcastníci dohody " ) 

Clánok I 
Preambula 

Úcelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých clenov domácnosti, ktorí sú vedení v 
evidencii uchádzacov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali (dalej len „UoZ") v súlade s ustanovením § 12 ods. 
3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona c 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
doplnení niektorj'ch zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o pomoci v 
hmotnej núdzi"). 

Clánok I I 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpecit realizáciu aktivacnej cinnosti 
bližšie špecifikovanú v clánku IV tejto dohody a úprava práv a povinností úcastníkov dohody 
pri zabezpecení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpoctovú organizáciu 
alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriadovatelom je obec, resp. dobro\ olníckej cinnosti 
(dalej len „aktivacná cinnost") na úcely výplaty aktivacného príspevku, ktorý je urcený na 
podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. 
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clánok UI 
Práva a povinnosti úradu 

1. Úrad sa zaväzuje poskytnút organizátorovi údaje o UoZ listinné alebo elektronicky, v 
rozsahu nevyhnutnom pri plnení predmetu tejto dohody na dosiahnutie jej úcelu v zmysle 
zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 

2. Úrad je oprávnený vykonávat kontrolu úcasti osôb na aktivacnej cinnosti priamo na mieste 
ich výkonu. 

Clánok IV 
Práva a povinnosti organizátora 

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpecit aktivacnú cinnost tak, aby UoZ \ ykonávanými prácami 
získali, udržali si, prehlbili si alebo zvýšili si vedomosti, odborné zrucnosti, praktické 
skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepšit podmienky uplatnenia sa na trhu 
práce. 

Organizátor sa zaväzuje odovzdat úradu menný zoznam UoZ do 3 praco\ ných dní od ich 
nástupu na aktivacnú cinnost. 

2. Organizátor je povinný zabezpecit vykonávanie aktivacnej cinnosti v dobe od 01.01.2023 
do 30.06.2023 pre najviac 30 UoZ pricom rozsah aktivacnej cinnosti pripadajúcej na jedného 
UoZ je najmenej 64 hodín mesacne a najviac 80 hodín mesacne. 

Miesto výkonu aktivacnej cinnosti : 

kataster mesta Trencín. 

Druh aktivacnej cinnosti: 

A - menšie obecné služby. 

3. Organizátor sa zaväzuje zabezpecit dodržiavanie dohodnutých podmienok pri výkone 
aktivacnej cinnosti pocas celého obdobia trvania dohody. 

4. Organizátor plne zodpovedá za dodržiavanie denného rozvrhu zaciatku a skoncenia výkonu 
aktivacnej cinnosti UoZ. Denné casové vymedzenie resp. zaciatok a dlžka vykonávania 
aktivacných cinností, je zadefinované nasledovne: 
v dnoch pondelok - piatok, 8.00 h - 16.00 h, 4 hodiny denne. 

5. Denné casové vymedzenie, resp. zaciatok a dlžka vykonávania aktivacných cinností podla 
predchádzajúceho odseku možno zmenit, 
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou úcastníkov 

dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode, 
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznámením 

organizátora úradu v elektronickej podobe. 
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6. Organizátor sa zaväzuje predkladat úradu mesacnú evidenciu dochádzky UoZ. ktorí sa 
zúcastnujú na aktivacnej cinnosti, a to vždy 1. pracovný den kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý' evidenciu predkladá. Mesacná evidencia dochádzky 
UoZ musí byt podpísaná štatutárnym orgánom organizátora a UoZ. 

7. Organizátor je povinný zabezpecit nielen v case vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimocného stavu (dalej len „krízová situácia") a na dalšie 
obdobie bezprostredne nasledujúce po skoncení krízovej situácie, dodržiavanie 
všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany 
zdravia pri práci (dalej len „BOZP") a na vylúcenie rizík a faktorov podmienujúcich vznik 
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podla zákona c. 
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 obcanov vykonávajúcich cinnosti 
podmienujúce vznik nároku na aktivacný príspevok podla § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 
6 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný zabezpecit v šetky osobné 
ochranné pracovné prostriedky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení 
a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu 
vyhlásenia krízovej situácie. 

8. Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat v súlade so zákonom 
c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Clánok V 
Trvanie a zánik dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu urcitú a to od nadobudnutia jej úcinnosti do 30.06.2023. 

2. Úcastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné predcasne ukoncit dorucením 
písomného oznámenia o jej predcasnom ukoncení druhému úcastníkovi. 

3. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad od 
dohody odstúpi. Odstúpením úradu od dohody táto zaniká dnom dorucenia oznámenia o 
odstúpení organizátorovi. 

Clánok vr 
Osobitné protikorupcné ustanovenia 

1. Úcastníci dohody sa nesmú dopustit, nesmú schválit, ani povolit žiadne konanie v 
súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením dohody, ktoré by spôsobilo, že by 
úcastníci dohody alebo osoby ovládané úcastníkmi dohody porušili akékolvek platné 
protikorupcné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnost sa vztahuje najmä na 
neoprávnené plnenia, vrátane urýchlovacích platieb (facilitation payments) verejným 
cinitelom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám 
verejných cinitelov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy. 



2. Úcastníci dohody sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa neza\'iažu poskytnút 
žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej \ mene druhého 
úcastníka dohody a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijat od žiadneho zamestnanca, 
zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhého úcastníka dohody žiadny dar, ani 
inú výhodu, ci penažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatv áraním alebo plnením 
dohody. 

3. Úcastníci dohody sa zaväzujú bezodkladne informovat druhého úcastníka dohody, pokial 
si budú vedomí alebo budú mat konkrétne podozrenie na kompciu pri dojednávaní, 
uzatváraní alebo pri plnení tejto dohody. 

4. V prípade, že akýkolvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 
plnením dohody je poskytnutý úcastníkovi dohody alebo zástupcovi úcastníka dohody v 
rozpore s týmto clánkom dohody, môže úcastník dohody od dohodv odstúpit. 

Clánok VII 
Záverecné ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prevezme jeden rovnopis 
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachov aná vždy aj. ak 
právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je úcastníkmi dohody podpísaný 
zaruceným elektronickým podpisom alebo zarucenou elektronickou pecatou. V takomto 
prípade dohoda predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis 
v listinnej podobe sa nevyhotovuje. 

2. V každom písomnom styku sú úcastníci dohody povinní uvádzat císlo tejto dohody. 

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonat len formou písomných a ocíslovaných 
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma úcastníkmi dohody 
a zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vládv Slov enskej republiky. 
Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podla cl. IV ods. 5 písm. b) tejto 
dohody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitelnou súcastou. 

4. Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehat elektronicky. 

5. Táto dohoda nadobúda platnost dnom jej podpísania úcastníkmi dohody a úcinnost dnom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 



6. Úcinnost dohody skoncí uplynutím doby uvedenej v odseku 2 clánku ÍV alebo 
podla odseku 2 a 3 clánku V tejto dohody. 

7. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat, že si j u riadne 
a dôsledne precítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli j u v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisujú. 

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky: 

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

Za organizátora: Za úrad: 
. .(podpísané elektronicky podla zákona C. 272/2016 Z. z.)" „(podpísané elektronicky podla zákona C. 272/2QÍ6 Z. z.)" 

Mgr. Richard Rybnícek Ing. Boris Ilkyw 
štatutárny zástupca organizátora riaditel úradu 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trencín 

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky: 

V Trencíne dna 

L 

jie dna 

Mgr. Ric bard R ý b n í c d r ^ 
primátorWesta T\encí 

fng. Boris Ilkyí§ / 
riááitel úradi 

práce; sociálnych v^cí aroi 
Trencín \ ^ 
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