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]Jzatvoręnápodľa $ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.

zttkonač,.41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej nűdzi v platnom znení

Účastnícĺ dohody

Úľad práce, sociálnych vecí a ľodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie t617,O22 01 Čadca
V mene ktorého koná: PaedDľ. Jozef Cech - ľiaditeľ úľadu
lČo: lolgąsse

(ďalej len,,úľad'o)
a

or ganizátoľ dobrovol'níckej činností:

Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stred 178, 023 54 Tuľzovka
V mene ktorého koná: JUDr. Ľubomír Golis _ primátor mesta
lČo: oo:1433l

(ďalej len',oľgani ztúor")

uzatvárajú
túto dohodu:

Pľeambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zélkona č,. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nűdzi v platnom znení do praxe.

Clánok I
Predmet dohody

1' Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č,. 4l7/20I3 Z' z. opomoci
v hmotnej nudzi v platnom znení do praxe.

2. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok organizátora rea|izovať činnost' bližšie špecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej nudzi, ktorých účasť za
týmto účelom zabezpeěí irad.

3. Ďalej je pľedmetom tejto dohody úpľava prttv a povinností účastníkov dohody pri zabezpeč,eni
rcalizácie činnosti a splnení zźlkoĺlrlýchpredpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej nűdzi.

článok II
Podmienky výkonu činnosti

Výkon činnosti jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32hodin mesačne, a to formou:
b) dobrovoľníckej činnosti (organizátor dobrovoľníckej činnosti je povinný ľiadiť sa zákonom č.
40612011 Z. z. o dobrovoľníctve a o Zmene a doplnení niektorých zákonov) .

2. Organiztttor je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01.2019 do
31.12.2020 .
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3. Miesto výkonu činnosti:
Katastrálnę územie Mesto Tuľzovka

4. Druh činnosti:
- činnosti pre osoby so zdravotných postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej pľíslušnosti, osoby

počas výkonu tľestu odňatia slobody alebo ochĺannej výchovy a po pľepustení z výkonu tľestu

ôdĺatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochĺannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby'

nezaopatrené deti, osoby odkázané na staľostlivosť iných osôb senioľov, osoby trpiace domácim

násilím a nezamestnané osoby alebo činnosť pri poskýovaní verejnopľospešných činností a ďalších

činností v oblasti sociálnych vecí a zdľavotníctva
- činnosti pri tvoľbe, ochĺane, udrŽiavaníalebo zlepšovaní životného pľostredia, kultúľnych, a

cirkevnýcĹ pamiatok, pľi starostlivosti o ochĺanu azachovanie kultúrneho dedičstvaapri
organizôvańí kultúrnyóh' športových' telovýchovných' charitatívnych,vzdeltlvacích a osvetových

podujatí
- činnosti pľi odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia

vyplývajúôeho z dôvodu veku azdravotĺého postihnutia' ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť

príleŽitostí v pľaxi
- činnosti pri začleňovaní osôb Žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoloěnosti' najmä

pľi odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia
- ďalšie činnosti podľa osobitných zákonov

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

od 07:00 do 15:00, teda 8 hodín denne.

6. Poěet vývoľených miest/občanov v hmotnej nudzi, ktorí budú zabezpeěovať činnosti podľa

bodu 4 tohto článku, najviac: 1.

článok III
Pľáva a povinnosti úľadu

1. Úrad sa zavazuje poskýovať organizátorovi účasť občanov v hmotnej nudzi na účely výkonu

činnosti v zmysle tejto dohody
2. Úrad sa zaväzuje zabezpeěiť pľe občana na vlastné náklady:

a) osobné ochľanné pľacovné prostľiedky,
b) urazovépoistenie'
c) pľacovné pomôcky,
í1 zabezpečąrie úschovy, evidencie, vydávania ooPP a PP občanom na zaěiatku činností a

prevzatiaooPP a PP od občanov po skončení výkonu činností.

3. Ú.ua 3. opľávnený vykonávať kontĺolu plnenia povinností vyplývajúcich ztejto dohody

organizátorom, najmä kontľolu výkonu činnosti v zmysle článku II tejto dohody.

čHnok IV
Práva a povinnosti organizátora

1' Organizátor sa zaväzuje zabezpeěiť dodrŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého

obđobia tľvania dohody.
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2' organizátor sazavazuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) osobné ochľanné pľacovné prostľiedky'
b) pľacovné pomôcky,
c) zđravotné pľeukazy, ak to charakteľ činnostívyžaduje,
d) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania ooPP a PP občanom na zaěiatku činností a

prevzatia ooPP a PP od občanov po skoněení výkonu činností.

3. organizátor sa zaväzuje vytvoriť záklađné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochĺany
zdtavia pri práci a na vylúčenie rizík a faktoľov podmieňujúcich vznik pracovných utazov,
choľôb z povolania a iných poškodení zdravia zpráce aza týmto účelom si plniť všetky
povinnosti vzťahujúce sa na Zamestnávateľa, v zmysle zákona č,. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a
ochľane zdtaviapľi práci a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov.

4. organizźtor bude odovzdávať evidenciu dochádzky nasledovným spôsobom: vŽdy 1. pracovný
deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí pľíslušného mesiaca'

Clánok Y
Kontaktné osoby

1. Za űč,elom organizácie a koordinácie činnosti občana špeciÍikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a pľiezvisko: VľáŽelová Alena
Telefónne číslo : + 42l 90 5 847 25 6
E -mai l o vá adľe s a : a|ena.v r azelov a2 @up svr. go v. sk

2. Za iňelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom' organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:
Meno a priezvisko: Koniarová Anna
Telefónne číslo: +421 414209330
E-mai lová adresa : anna. koniar ov a@,turzovka. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úľad, organizátor) budú spolupracovať pľi
koordinácii občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na
výkone činnosti, ktorá musí byt' predloŽená na úrad vŽdy 1. pľacovný deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po uplynutí pľíslušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí bý
podpísaná štatutárnym oľgánom organizátora, pľípadne kontaktnou osobou oprávnenou konať
v mene organizźúora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačného centra)'
Učasť občana na vykonávaní ěinnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoľučným podpisom
v mesačnej evidencii dochádzky.

čHnok VI
odstúpenie od dohody

l. V pľípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajtrce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo brániť
úradu vo výkone jeho pľáv apovinností, ilradje oprávnený od dohody odstúpiť/ľesp. môŽe
odstúpiť (odstúpením od dohody táto dohoda zaniká ku dňu doľučenia písomného odstúpenia
organizátorovi).

2. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia
od pľedchá dzajűcej dohody.
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Clánok VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričomkaždý z účastníkov dostanę jedno
vyhotovenie.

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

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.

4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, Že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

h,iADohodu vypracoval :Y ráŽelová Alena...ĺ

V Čadci dňa 13.l l.2018
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JUDr Golis
mesta

Únd prĺce, scĺeláinYch vecĺ a ĺl'iiil1ł

M.ďľ!ä*ľ,fj,?fi li,Tľ'Tô**

lveta Bartusková

JozefCech
riaditel'

Úľadu pľáce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
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Dohodu osobne prevzal, dňa:............

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik


