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DO HO »A Č. 22/38/010/7
uzatvorená podFa IQ ods. 3. ods. 5 písm. b). ods. 11. 26 ods. 2 písni. g) a ďalšich

zákona č. 4172013 Z. z. o pomoci \; hmotnej nťtdzi a o zmene a doplneni niektorých zákonov v
zneni neskoršich nredpisov (ďalej len dohoda“)

1. Ůad práce. sociálnych vecí a rodiny Stará LubovĎa
Sídlo: Farbiarska 57, 06401 Stará [uhoua
V rnenc ktorčho koná: PhDr. Anna Lazorčáková. riaditcl‘ka úradu
iČo: 30794536

(ďalej len ..úrad“)
3

2. Obec
Obec Sarišké Jastrabie
Sídlo: Šaríšskč Jastrahic 257, 065 48 Šarišské Jastrahie
V nenc ktoi-ého koná: PaedDr. Ľubomír Rešetár. starosta obce
1(0:00330213

(ďalei len ..organizátor“)
(úrad a organizator ďalej silo lu ako aj ..účastiiíci dohody 1

Preanibtila

Účelom uzatvorenia wjto dohody je najmá aplikácia to zákonu č. 417 2013 Z. z. o pomoci

v Hmotnej núdzi a o zmene a doplneni niekTorycll zákonov v znení neskorších predpiso\ (dalej leil
‚zákon o po moc V ilillOt ncj nťtdzi) do praxe.

Čiánok I
Predmet dohody

1. Predmctoin tejto dohody je závazok organizátora realizovať čínnosť hližšie špeciflkovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníet\‘om osáh podľa 1 ods. 2 zákona o pomoci v hrnotnej
núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzí podľa podmienok zákona o pomocí v hmotnej núdzi
(dalej len ..ohčania), ktorých účast za touto Ličelom zabezpečí úrad.

2. Za občana sa na účely tejto dohody považuie p1noIet člen doniacnosti podřa IQ ods. $ i ods.
5 zákona o pomoci \ hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podFa 10 ods. tO zákona
o pomoci x Ii niotnej núdzí.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinnosti účastníkov dohod pri zabezpečení
rcalizácie činnosti v zinvsle článku I I tejto dohody a vylvorenie podmcnok ohčanom na splnenie
zákonných predpoklado pre poskvtnutie dávky Ilmotnej núdzi.

Článok 11
Podnhienk výkonu činnosti

Výkon činnosti ohčanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32 hodin mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podIa 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hniornej núdzi pre jedného občana. a to formou:



a) menších obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu. kiorej zriad‘ovatel‘oni je obec,
príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovatel‘om je obec.

2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dohe od 01.Ot.2023 do
31.122023.

3. \tiesto výkonu činnosti:
Obec Šarišské Jastrabie

4. Druh č innot

— tvorba, ochrana. udr2ia anic a zlepšovanie žk otnt5ho prostredia a ekonomick ch podmienok
ohv ateUov obce
- starostlioť. ro/\oi. ochrwia a iiiL‘Ilo\L)fljC ktillúrneho cediůst\a
— podpo ‘Li vide In \a n
— rozvoj a poskvtoanie socijlnych služich a ďakich činnosii v sociálnej obhHtl
— naponiáhanie udržiavaria pot-Lidku v obci

- ďatšie činnosti

5. Dcnné časové \-vmcd/eilie esp. počet hodin vkon;h ana činnosti (Od do) deane
()c / 8.00

— (/0 12. 00 hod.. Jcdi 4 Jmi biu . Qj . 00 ‚ Ó. 00 /iPc L /Htti i tkvi/ci IIII1/U ikrívočiivc/i
Ĺ/Ji/WS!? 4 hodí tt.

G. Denné časové \vmed/e nic pod H picdcltádzajúccht odck u mo2uo zineniť.
a) aR sa jedna O ziuent: dihodobu (zmcna trxaiuca \iac aRo 30 (lni) dohodou účastníkov

dohod vo tbniie pkomnéLio dodatku R tcito dul otic.
h) aR sa icdna o inwnti kráikodohťi (zmena trauca iviiviac 30 dnij o7ii:tiuciiiiii organizátora

úradu v elcktroniekei podobe.

7. Počet yz orcn ch iuiest prc občano . kwH hudů řahe peco ni‘ činnosti podia odseku 4 tohto

článku. naj ‘ inc : I Ut)

(Iáiiok III
Práva a pu iiiností úradu

Úrad bude ohsadzovať občannii niicsta vvlvorcné organizátorom v ‚mysle odseku 7 článku 11
tcjto dohody v prípadc. že ninu bnde disponovat‘.

2. Úrad sa zavázuje zabezpeč«;
a) vyhrané druhy osohnýeh ochranných pracovnych prost riedko\ ( tlalej leu ‚S)OPP“),
b) ‘ ybrané druhy pracovnÝeh poniúcok (ďalej len ..PI‘‘‘)

c) urazové po istenLc občanov.

3. Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účast‘ občano na činnostiach v zmyslc článku II
tcjto dohody a ID ods. II a 26 ods. 2 pisin. g) zákona o pomoci v hmotncj
núdzi, zaznamenávat‘ zistené skutočnosti a pre jednúvať ich s organizátorom.

Článok IV
Práva a povinnosti organizátora

I. Organizátor sa zavázuje zabezpečit‘ dodržiavanie dohodnutých podrnienok počas celého obdobia
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trvan[a dohody.

2. Organizátor sa za dzuŤc zabezpečif:

a) zdravotné preukazv ohčanov. aR to charakter činností vyžaduje.
h) úschovu. evidenciu. vydávanie OOIP a PP ohčanom na začiatku činností a jeli následné

prevzarie od ohčanov po skončení \\ konu činností.

3. Organizátor je povinnÝ zabczpečiť nielcn \ čase vyhlásenw niimoriadnej situácie. núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len krizová situáciLr) a na ďalšie ohdohie bezprostredne
nasledujúce po skončení krízovej situácie. dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len ..BOZP1
ana vylúčenie rizik a Faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov. choróh z povolania a
mých poškodenĺ zdravia z práce podfa zákona č. I 24ĺ2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí. opatrení a
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskcj republiky pre občanov
vykonávajúcich činnosti podmieňujuce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezníženej podfa 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný
zahezpečif \šetky OOPP. ktorých potlžívanie vyplva z platných rozhodnutí. opatrení a
usmernení vydaných IJradom vcrcjného zdravotníctva Slovenskcj republiky z dů\ odu vvhlásenia
krizovej situácic.

4. Organizátor sa zaväzuje odovzdávaý mesačnú eviclenciu dochádzky občanov nasledovným
sp3sohom: oSo/)nC‘. J?UŠ/Ohf.

5. Organizátor sa zaväzuje predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúeeho po mesiaci, za ktor cvidenciu
pre(Ikladá.

6. Organizátor sa zaväzuje spolupracovat s úradom pri plnení odseku 3 článku lil tejto dohody.
akceptovať záznamy z kontrol \ konávanÝch úradom a tielo nvádzať pravdivo clo mesačncj
cvidencje dochádzk občanov vvpracovancj spósohom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7. Organizátor je povinnÝ pri plnení prcdmetu tejto dohody postupovať súlade so zákonom Č.
18 2018 Z. z. o ochrane osohných úctajov a o zmene a doplncní niektcrých zúkonov v znení
ncskoršich predpisov.

ČkInok V
Kontaktné osoby

1. Za účetom organizácie a koordinácie Činnosti občana špecifikovanej v článku 11 tcjto dohody
a dohl‘adu nad jej výkonom. úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: Mgr. Vasil Vislocký
lelefónne čísto: ±421 905 691 321
E-mailová adresa: asilvislocky Jupsvr.gov.sk

2. Za účelom organizácic a koordinácie činnosti občana špccitikovanej v článku II tejto dohod
a ctohľadu nad jej vvkonom. organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizátoru):

Meno a priezvisko; Marián Havrila
Telefónne čísto: ±42] 524286461
E-mailová adresa: ohecsaijastrahieÝTslnet.sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovat pri koordinácii
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ohčanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúeich sana výkone činnosti.
a zabezpečiť podpísanie tejto evtdencie štatutárnym orgánom organizátora. prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konať v mene organizátora. oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoručnýnn podpisnii občanov vykonávajůeich činnosti.

Článok VI
Trvanie a zánik dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú ato od nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2023.

2. Účastníci ctohody sa dohodli, že túto dohodu je možné predčasne ukončit‘ doručením písomného
oznámenia o jej predčasnorn ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade. ak orauizátor poruší svoje po innosti vyptývajúee z tejto dohody. najmd ak svoj ím
konaním. resp. nekonaním bude mariť vvkon činností špecifikovaných v článku II tcjto dohody.
alebo hucle brániť úradu vo výkone jeho 1‘á a povinností vvplvajúcich z tejto dohody a zo
zákona o pomoci v hiuotncj núdzi. úrad može od dohody odstúpiť: odstúpením úradu od dohody
táto zaniká ctňom doručenia oznámenia O oclstúpení organizátoro\ i.

č‘Iánok VII
Osobitné l)rotikon!Pčné ustanovenia

I. tfčastníci dohody sa nesmú dopustit‘. nesm ú schváliť. ani povol it‘ žiadnc koiitinie v súvislosti s
dojednávaním. uzatváraním aleho plnením dohody. ktoré b spósohilo. že 1w účastníci dohod
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody portiši I akékoľvek platnu proti korupčné všeobecne
záväzné právnc preclpisy. láto povinnost sa ĺtahu)e najmh na neopravnenc p[nenia. vrátane
urchFo\acícli platieb (licilitation pavnicnts) verejniii činitel‘oni ĺásiupcom aleho
zamcstnancom orgánov verejnej sprú \ alctio hl íikvm osobám \ crcj n‘ cli či iitel‘ov. zástupcov
alebo zamestnancov oruáno \ \crej nej s právy.

2. Účastníci dohody sa zuvíimuj ú, že ncpon úknu. iiuposk\ tnú. ani sa neitn ia?u poskvtnúť žiadnemu
zamestnanco\ i . zástupcovi ateho tretcj stranu konaúcej v mene druhého účastníka dohody a
rovnako nepri} n ú. ani sa nezaviažu pri ti ť od ži adneho zamcstnanca. zástupe u I eho tretej stran
konaj úccj v mune druhého účastníka dohody žiadnv dar. ani inú vÝhodu, či peňažnú aleho inú. v
súvislosti s dojcdnávaním. uzatváraním aleho p1 neníni dohody.

3. Účastníci dohody sa zavúzujú hcĺodkladne inlbrmovať druhého účastníka dohody, pokial‘ si budú
vedomí ateho huclů mat‘ konkrétne podozrenie na korupci Lt pri dojednávaní. uzatváraní aleho pri
plnení rej to dohody.

4. V prípacle. že akÝkol‘vek clar aleho výhoda v súvislosti s dojednávaníni. uzatváraním atebo
plnením dohody je poskytnutý účastníkovi dohody atebo zástupcovi účastníka dohody v rozpore
s týmto článkom dohody. möže účastník dohody od dohody octstúpit‘.

článok VIII
Záverečné ustanov enia

I. Táto dohoda je n-hotovená v dvoch rovnopisoeh. z ktorých úrad prevezme jeden rovnopis
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj. ak právnv
(ikon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmi dohody poctpísaný zaručeným
elektronickým podpisom aleho zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda
predstavuje písomnÝ originál v elektronickej podohe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.
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3. Zrneny a doplrienia tejto dohody je možné vykortať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohade, vzájornne schválených, podpísaných ohonu (tčastníkmi dohody a
zverejnených v Centrálnorn registri zmlúv vedenorn Uradorn vlády Slovenskej republiky.
Predchádzajúcou vetou nic je dotknuté ustanovenie podľa či. 11 ods. 6 písm. b) tejro dohody.
Dodatky k tejto dohade sújej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Urad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prfpadnýcli zmicn pri plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5. Táto dohoda nadobťtda platnosť dňom jej podpisania účastnikmi dohody a účirnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom regislri zmlúv vedenom Uradorn vlády
Slovenskej repub]iky.

6. Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku I článku Vl alebo podi‘a odseku
2 a 3 článku Vl tejto dohody.

7. Učastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávneni túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dúsledne
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podrnienok a na
znak súhlasu sjej obsahornju vlastnoručne podpisujú.

V pripade. ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

.(dátum v clcktronickorn podpise)“ „(dátum v elcktronickom podpise)“

Za organizátora: Za úrad:
..(pocpísané eleki;omcky podia yakono Č. 272206 Z i ..(podpísanč elektronicky podia iákona Č. 2722016 Z. ‘1“

PaedDr. Ľubomír Rcšetár PhDr. Anna Lazorčáková
štatutárny zástupca organizátora riaditeľka úradu

V prípade ak sa dohoda ncuzatvára elektronicky:

Šarišské Jastrabic dňa 08.11.2022 Stará Eubovňa dňa 08.11.2022

ř ĺ
Paedúr. Ľubomír PhDr. Anna Lazorčáková

starosta obce riaditeľka úradu
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