
Q///azĺ

ilililililililtilil]il1ililililililil!lililllllllllillllllllillllllllllllllllllllllillllll*sK MPSVR 2A674O12*
Spis : NZ 1 /A CIZ AMl2022l 3 57 28
Čis|o záznaml 2022 l 4447 5 1

DoHoDA č.22117l0l2ll4
uzatvorená podl'a $ l2 ods. 3 písrn. b) bod 5 zákona č 4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hrnotnej

nudzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

(ďalej len,,dohoda")

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho 1' 94036 Nové Zátĺky
V mene ktorého koná: Ing. Rudolf Hlavács, MBA' riaditeľ úradu
ĺČo lolg+sza

(ďalej len ',úľad")
a

2. Mesto
Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7 ,927 01 Šaľa
V mene ktoľého koná: Mgr. Jozef Belický' pľimátoľ
IČo: oo:ootss

(ďalej len,,oľgani zátor")

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

Čtánoľ I
Preambula

Účelom uzatvoľenia tejto dohody je aktivácia plnoletýclr členov domácnosti, ktorí sú vedení v
evidencii uchádzačov o Zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej niďzi
alebo o pomoc v hrnotnej nidztpoŽiadali (ďalej len,,UoZ") v súlade s ustanovením $ 12 ods.
3 písm. b) bod 5 zákona č 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej n'Údzi a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon o pomoci v hmotnej
núdzi").

Článok II
Pľedmet dohody

Predmetom tejto dohody je závázok organizátota zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a ,Úprava práv a povinností ťrčastníkov dohody
pri zabezpečení a výkone menších obecných sluŽieb pre obec (d'alej len ,,aktivačná činnosť")
na účely výplaty aktivačného príspevku, ktoýje určený na podporu udrŽiavania pracovných
návykov UoZ.



článok III
Práva a povinnosti úľadu

l. Úľad sa zavázuje poskytnúť organizátorovi údaje o IJoZ (listinne alebo elektronicky), v
ľozsahu nevyhnutnonr pľi plnení predmetu tejto dohody na dosialrnutie jej účelu v zmysle
zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

2' IJradje opľávnený vykonávať kontľolu účasti osôb na aktivačnej činnostipriamo na mieste
ich výkonu.

Článok ĺv
Pľáva a povinnosti organizátora

organizátor sa zavázuje zabezpečit' aktivačnú činnosť tak' aby UoZ vykonávanými prácami
získali, ldrŽa\l si, pľehĺbili si alebo zvýšili si vedomosti. odbonré zručnosti' pľaktické
skúsenosti a pracovné návyky, ktoľé by im pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na tľhu
pľáce.

Organizátor sa zavázuje odovzdať úradu nrenný zoznamUoZ do 3 pracovných dní od ich
nástupu na aktivačnú činnost'.

2. Organizátoľ je povinný zabezpečiť r,ykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2023
do 30.06.2023 pre najviac 5 UoZ pľičom rozsah aktivačnej činnosti pľipadajúcej na jedného
UoZ je najmenej 64 lrodírr tnesačne a rrajviac 80 hodírr mesačne.

Miesto výkonu aktivačnej činnosti :

Katastľálne územie mesta Šal'a

Druh aktivačnej čirrnosti:

menšie obecné sluŽby

3. Organizátoľ sa zavázuje zabezpečit' dodrŽiavanie dohodnutých podmienok pri výkone
aktivačnej činnosti počas celého obdobia tľvania dohody.

4. Organizátor plne zodpovedá zadodržiavanie denného rozvľhu začtaÍku a skončenia výkonu
aktivačrrej činnosti UoZ. Denné časové vymedzenie resp. začiatok a dĺŽka vykonávarria
aktivačných č inno stí, je zadefinované nasledovne :

Pondelok - Štvrtok od 07'00 - do l2,00 hod. (5 hodín).

5' Denné časové vymedzenie' resp. začiatokadlzkavykonávania aktivačných činností podľa
predchádzajúceho odseku možno zmeniÍ',
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (znrena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o ZlnenLl kľátkodobĺr (ztnena trvajĺrca najviac 30 dní) oznámením

organizátora úradu v elektronickej podobe.
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6' organizátot sa zavázuje predkladat' úradu tnesačnú evidenciu docliádzky UoZ, ktoľí sa
zučastňujú na aktivačnej činnosti, a to vŽdy 1. pľacovný deň kalendáľneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, zĺktoý evidenciu pľedkladá. Mesačná evidencia dochádzky
UoZ rnusí by' podpísaná štatutárnym orgánolĺ organizátora aUoZ.

7. oľganizátoľ je povinný zabezpečit' nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie'
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situácia") a na ďalšie
obdobie bezprostĺedne nasledujúce po skončení V'rizovej situácie, dodrŽiavanie
všeobecných zásad pľevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany
zdravia pri práci (ďalej letr ,,BOZP") a na vylúčerrie rizik a faktorov podmieriujúcich vzrrik
pracovných irazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdraviazpráce podľa zákonač.
12412006 Z. z, o B)ZP a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov a dodrŽiavanie platných ľozhoänutí, opatrení a uslnernení vydaných Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pľe občanov vykonávajúcich činnosti
podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podl'a $ l2 ods. 3 písm. b) bod 5, resp.

6 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. organizátor je povinný zabezpečiť všetky osobné

ochĺanne pracovné prostľiedky, ktorých používanie vyplyva zp|atnýchľozhodnutí, opatľení
a usmeľnení vydaných Uradom veľejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu
vyhlásenia krízovej situácie.

8. Otganizátoľ je povinný pľi plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom
č. l8/20l8 Z. z. oochrane osobných írdajov aoZmene adoplnení niektoýh zákonov
v zneni neskorších pľedpisov.

ČHnoľ V
Tľvanie a zánik dohody

1. Táto dohoda sa uzatváta na dobu uľčitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 30.06.2023

2. Účastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je moŽné predčasne ukončit' doručením
písomného oznámenia o jej predčasnom ukončení druhému ĺrčastníkovi.

3. V prípade, ak otganizátor poruší svoje povinnosti vyplývajÚce z tejto dohody, úrad od
dohody odstúpi. odstúpením úradu od dohody táto zantká dňom doručenia oznámenia o

odstúpení organizátorovi.

čHnok VI
Osobitné pľotiko ľupčné ustanovenia

1. Účastrríci dolrody sa tresmú dopustiť, nesmú sclrváliť' arri povoliť Žiadrre konanie v
súvislosti s dojednávanim, uzatváraním alebo plnením dohody, ktoré by spôsobilo, že by
účastníci dohody alebo osoby ovládané ĺlčastníkmi dohody porušili akékol'vek platné

pľotikorupčné všeobecne závázné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na

neoprávnené plnenia, vrátane uýchľovacĺch platieb (facilitation payments) verejným
činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám
verejrrých činitel'ov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejrrej správy.
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2' Účastníci dohody sa zavdrzuju, Že rreponúkttu, neposkytrrťr, ani sa nezaviaŽu poskytnťrť

Žiadnemu Zamestnancovi' zástupcovi alebo tretej strane konajúcej V mene dľuhého

írčastníka dohody a rovnako neprijtrrĹt' ani sa nezavíažv prijat' od žiadneho Zamestnanca'

zástupcu alebo tľetej stľany konajúcej V melle dľuhého účastrríka dohody Žiadny dar, arri

inú výhodrr, či peňaŽnťr alebo inú, v sirvislosti s dojednávanim, uzatváraním alebo plnením
dohody.

3. Účastníci dohody sa zavázujil bezodkladne ittformovat' druheho účastníka dohody, pokial'
si budú vedomí alebo brrdĺr rĺať konkľétlre podozrenie na korupcitl pri dojednávaní,

uzatvárani alebo pri plnení tejto dohody.

4' V prípade, Že akýkoľvek dar alebo výlroda v súvislosti s dojednávaním, uzatváranim a|ebo

plnením dohody je poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi ťrčastníka dohody v
rozpore s týmto článkorn dohody, rnôže účastník dohody od dohody odstúpiť.

čÉnok VII
Zá*erečné ustanovenia

1 . Táto dolroda je vyhotovená v dvoclr ľovnopisoch, z ktorých úrad pľevezrrre jeden rovnopis

a organizátor pľevezme jeden rovnopis. Písornná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak

právny úkon uľobený elektronickýnri prostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný

zaručeným elektronickým podpisonr alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto

prípade dohoda predstavuje písorĺurý originál v elektľonickej podobe a písornný rovnopis
v listinnej podobe sa nevyhotovuje.

2' V kaŽdom písomnonr styktr sú účastníci dolrody povinní uvádzat'číslo tejto dohody.

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je nroŽné vykonať len formou písornných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohoĺle, vzájornrre schválených a podpísaných obotna účastrríkrrri dohody
a zveľejnených v Centrálnom registľi zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej ľepubliky.
Pľedchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podl'a čl. IV ods. 5 písm. b) tejto

dolrody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitel'trou súčasťou.

4. Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zrnien pri plnení závázkov
vyplyvajúcich z tejto clohody bude pľebiehať elektľonicky.

Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnost' dňom
nasledtrjúcim po dni jej zverejnenia v Centrálrrom registľi zmlťtv vedenom Uradom vlády
Slovenskej republiky.
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6. Učínnost' dohody skončí rrplynutím doby uvedenej v odseku 2 článku IV alebo
podl'a odseku 2 a 3 článku V tejto dohody.

Učastníci dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení tuto dohodu podpísat', Že Si ju ľiadne
a dôsledne pľečítali a súhlasia s jej obsahom'neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok anazĺak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V prípade, ak sa dohodauzatvára elektronicky:

,,(dáfum v elektronickom podpise)" ,,(dáfum v elektronickom podpise)"

Za organizátora;
,,(podpísané elektronicky podl'a zĺĺkona é' 27212016 Z. z.)"

Mgr. Jozef Belický
štatutáľny zástupc a or ganizátor a

Zairad:
,,(podpísané elektĺonicky podl'a zákona č.27212016 Z. z.)"

Ing. Rudolf Hlavács, MBA
riaditel'úľadu

V prípade ak sa dohodaneuzatvára elektronicky

dňa V Nových Zámkoch dňa

Mgr. Jozef Belický
štatutárny zástupc a or ganizátoľ a

Ing. Rudolf Hlavács, MBA
ľiaditeľ uradu
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