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D o H o D A č,. 18l19ĺ0l0l14
UzatvoÍenźLpodľa $ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.

zákonač,.4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej nűdzi v platnom zneni

Účastníci dohody

Úľad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny čadca
Sídlo: Matičné námestie 1617, 02Ż 01 Čadca
V mene ktorého koná: PaedDr. Jozef Cech _ ľiaditeľ úradu
ĺČo: zoĺgąszs

(ďalej len,,úrad")
a

Mesto Turzovka
Sídlo: Stred 178,023 54 Tuľzovka
V mene ktoľého koná: JUDľ. Ľubomíľ Golis - pľimátor mesta
IČo: oo:1433I

(ďalej len,,organi zátor")

uzatváľaiú
túto dohodu:

Pľeambula

Účelom uzatvoľenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č,. 4l]lŻOI3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nudzi v platnom znení do pľaxe.

článok I
Pľedmet dohody

1' Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ 10 zákona č,. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci
v hmotnej nűdzi v platnom znení do praxe.

2. Pľedmetom tejto dohody je tiež záväzok otganizátora rcalizovať činnosť bliŽšie špeciťrkovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej nűdzi, ktorých űč,asť za
týmto účelom zabezpeč,i irad.

3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava pľáv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečeni
rea|izźrcie činnosti a splnenĺ zákonnýchpredpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej nudzi.

článok II
Podmienky výkonu čĺnnosti

1. Výkon činnosti jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu3Ż hodín mesaěne, a to foľmou:

a) menších obecných služieb pľe obec alebo pre ľozpoětovú oľganizáci,l alebo príspevkovú
oľganizáciu, ktorej zľiaďovateľom je obec.

1.



2. organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01.2019 do
3LI2.Ż020.

3. Miesto výkonu činnosti
Mesto Tuľzovka

4. Druh činnosti:
- tvoľba' ochľana, udrŽiavanie a zlepšovanie Životného pľostredia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce

- podpora vzđelávania
- napomáhanie udrŽiavania poriadku v obci
_ ďalšie činnosti

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

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

6, Počet vývorených miest/občanov v hmotnej nudzi, ktorí budú zabezpečovať činnosti podľa
bodu 4 tohto článku, najviac: 50.

Clánok III
Práva a povĺnnosti úľadu

1. Úrad sa zavázuje poskytovať organizátorovi účast' občanov v hmotnej nűdzi na účely výkonu
ěinnosti v zmysle tejto dohody

2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť pľe občana na vlastné náklady:

a) osobné ochľanné pľacovné prostriedky,
b) urazovépoistenie,
c) pľacovné pomôcky.

3. Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich ztejto dohody
organizátorom, najmä kontrolu výkonu činnosti v zmysle článku II tejto dohody.

čhnok IV
Pľáva a povinnosti organnátora

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

2. organizátor sazaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) osobné ochľanné pracovné prostriedky,
b) zabezpečenie školenia BOZP,
c) pracovné pomôcky,
d) zdtavotné preukazy,ak to charakter činností vyžaduje,
e) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania ooPP a PP občanom na začiatku činností a

prevzatia ooPP a PP od občanov po skončení výkonu činností.
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3. organizátoľ sa zaväzuje vývoriť ztk|aďné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochľany
zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktoľov podmieňujúcich vznik pľacovných utazov,
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia zprźrce aza týmto účelom si plniť všetky
povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávatel'a, v zmysle zákona č,. 12412006 Z, z. o bezpečnosti a
ochrane zđraviapri práci a o Zmene a đoplnení niektoqých zákonov.

4. Organizátor bude odovzdźtvať evidenciu dochádzky nasledovným spôsobom:'vždy 1. pľacovný
deň nasledujúceho kalendárneho mesĺaca po uplynutí príslušného mesiaca.

ČHnok V
Kontaktné osoby

l. Za uěelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, urad ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: VráŽelová Alena
Telefónne číslo: +421905 847 256
E -mai l ov á adre s a : alęna.v r azelov a2 @up svr. go v. sk

2. Za iňelom orgaĺizźrcie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organizźúor ustanovuje kontaktnú osobu:
Meno a pľiezvisko: Koniarová Anna
Telefónne číslo: 04I l 4209330
E- mai 1 ová adre sa : anna. koni ar ov a@tur zovaka. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupľacovať prl
kooľdinácii občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na
výkone ěinnosti, ktoľá musí byť pľedložená na tľad vžđy 1. pracovný deň nasledujúceho

kalendáľneho mesiaca po uplynutí pľíslušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byt'
podpísaná štatutáľnym oľgánom organlzátora, pľĺpadne kontaktnou osobou opľávnenou konať
v mene organizátora a opľávnenou kontaktnou osobou úľadu (koordinátor aktivačného centra).

Úoasť občana na vykonávaní činnosti potvľdzujú občania svojím vlastnoruěným podpisom
v mesačnej evidencii dochádzky.

článok VI
odstúpenie od dohody

1. V prípade' ak organizátor poľuší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť qýkon činností špecifikovaných v článku II, alebo bĺániť
úradu vo výkone jeho pľáv apovinnosti,'űrad je opľávnený od dohody odstúpit7resp. môŽe

odstúpiť (odstúpením od dohody táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného odstúpenia
organizátorovi).

Ż. Novú dohodu úľad s organizátorom uzatvorí najskôľ po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia
od predchá dzajűcej doho dy.

3



Čbnok VII
Zá.ľerečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pľiěomkaŽđý z účastníkov dostane 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 opľávnení túto dohodu podpísať, pľečítali si ju, jej

obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

Dohodu vypľavova|: Y r áželov á x"nuá?.:/;a

V Čadci dňa 3 1 .10.201 8

MI VKA
Úrad prĺco,

z3
vecí a rodiny

odbor
Matičné ozz ot Čaaca

. Ľubomíľ Golis P Cech
primátor mesta

Tuľzovka Úľadu pľáce, vecĺ a rodiny Čadca

MĽSTO TuRZoVKA

023 54

Dohod u prevza l osobne, an^,''.{ :.'|./.:.. tr.ł.(!'
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