
-- OBECNÝ ÚRAD KLUKNAV;

160J1207r Pni.
DOHODA

Č. 40/SN3/20 15/* 10
PredcísIo

uzatvorená podľa 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Aď1S‘J
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnorn zncní

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych ved a rodiny Spišská Nová Ves
Sídlo: Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
V mene ktorého koná: Bc. Ing. Janka Brziakovú. riaditefka úradu
IČO: 30794536
Batiková spojenie: Štátna pokladniea
číslo účtu (IBAN): SK3O 8180 0000 0070 0053 4549

(d‘alej len „úrad“)

a

Obec Kluknava
Sídlo: Kluknava 177,05351 Kluknava
Vrnene ktorej koná: Ing. Steíhn Kováč, starosta obec
ICO: 00329274
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 3411984001/5600

(d‘alej len ..organizátor“)

uzatváraj Ú
túto dohodu:

Preambula

V zmysle ustanovení zákona č. 153/2003 Z. z. o orgánoeh štátnej správy v oblasti soeiálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vykonáva štátnu správu v oblasti sociúlnych veci a služieb
zarnestnanosti. pričom má spósobilosC na uzaváranie dohád v zmysle osobitných predpisov.

Článok I
Prcdrnet dohody

I. Predmetom uzatvorenia lejto dohody je aplikácia * 10 zákona č. 417/2013 Z. i o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom zncní do praxe.

2. Predrnetom tcjto dohody je liež závhzok organizátora reahzovať činnosf bližšie
špeeifikovanú v článku II tejto dohody. a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.
ktorých účasf za týmto účelom zabezpečí úrad.

3. Ďalej je predmetorn tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri
zabezpečení realizáeie činnosti a splnení zákonných prcdpokladov na poskytnutie dávky
v hmotnej núdzi.
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ČIánol II
Pracovitá činnost‘

• Pracovná činnost‘ jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne, a to
lbrmou:
ti) menších obecných skižieb re obec.

2. Miesk výkonu pitwonlej činnosti:

katastrálnc úzcrnie obce Kluknava.

3. Druh pracovnej činnosti:

a) AI. tvorba, ochrana, udržiavanie ti zlepšovanie životného prostredia ti ekonomických
podmicnok obyvateľov obce:
— údržba a úprava zelene,
— udržiavanie čistoty priestranstiev organizátomv MOS,
- čistenic lesov,
- údržba povrchov chodnikov v zjmnom období, oprava existujúcich chodníkov a
hudovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj prc chodcov a cyklistiku,
- čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody, vodných plóch, korýt rick, brehov
(okov v ohciach,
- likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu,
- údržba obecných cintorínov,
- vykonávanie poriadkového dozoru u organizátorov MOS,
- starostlivosť O športové areály.
b) A2. starostlivosť. rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva:

- participácia na kultúrnych a športových podujatiach,
— údržba kuhúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností.

c) A3. podpora vzdelávania:
- práce v školských zariadeniach

d) A4. rozvoj a poskytovanic sociálnych služieb a d‘alších činností v sociálnej oblasti:

- aktivity sociálncho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným, chorým, kluboch
dóchodcov, sociálnych zariadeniuch zriadených obcou ).
e) AS. napomáhanie udržiavania poriadku v obci:

- zabezpečovanie verejného poriadku
- vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov v obci.

4. Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti:
ti) začiatok: od 01.01.2016,
b) dlžka: do 31.12.2016,
c) hodina začiatku a skončenia: od 8.00 do 12.0(1 (v prípade potrehy organizátora a so

súhlasom občana v hmotnej núdzi je možné pracovnú dobu upraviť tak, aby bola
zachovaná podmienka odpracovania 32 hodín mcsačnc).

5. Počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí hudú zabezpečovať pracovně činnosti podľa bodu 3
tohto článku: najviac 15 ohčanov v hmotnej núdzi.

‚



Článok III
Práva a povinnosti úradu

I. Urad sa zaväzuje poskytovat‘ organizátorovi účast‘ občanov v hmotnej núdzi na účely
výkonu pracovnej činnosti v zmysle tejto dohody.

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

Článok IV
Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podrnienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. Organizátor sa zavUzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) úrazové poistenic,
b) ochranné osobně pracovně prostriedky,
e) pracovně prostricdky,
d) zabezpečenie úschovy, evidencie. vydávania OOIP a PP občanom na začiatku činností
a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností,
c) zdravotné preukazy, ak to charakter pracovných činností vyžaduje.

3. Organizátor sa zavázujc zaškoliť občanov zaradených na pracovně činnosti a vytvoriť
základná podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie
rizik a íaktorov podniieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorób z povolania a mých
poškodeni zdravia z práce a za týrnto účelom si plniť všctky povinnosti vzťahujúce sa na
zamestnávateľa. v zmysk zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok V
Kontaktnó osoby

1. Za účelom organizácie a koordinácie pracovnej činnosti občana špeciíikovanej v článku II
tcjto dohody a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:

Mcno a priezvisko: Miroslav Šuea
Teleíönne číslo: 053/2443371
E-mail: Miroslav.Sucaupsvr.gov.sk

2. Za účelom organizácic a koordinácie pracovnej činnosti občana špeciflkovancj v článku II
tejto dohody a dohľadu nad jej výkonom. organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:

Mcno a priezvisko: Katarina Hanková
Telefónne číslo: 053/4799535
E-mailová adresa; hankova®kluknava.sk

Kontaktně osoby ustanovená účastniknii dohody (úrad. organizátor) budú spolupracovať
pri koordinácii občanov a vedení rnesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcieh
sa na výkone činnosti, ktorá musí byť predložená na úrad vždy 1. pracovný deň
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačná cvidencia
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dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaklnöu
osobou oprávnenou konať v mene organizátora a oprávncnou kontaktnou osobou úradu
(koordinátor aktivačného centra). Učasť občana na vykonávaní činnosti potvrdzujú
občania svojím vlastnoručným podpisorn v mesačnej evidencii dochádzky.

Článok Vl
Odstúpenie od dohody

I. V pripade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak
svojim konaním, resp. nekonanim bude mariť výkon pracovných činnosti špccilikovaných
v článku I I. alebo brániť úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad je oprávnený od
dohody odstúpiť; odstúpením od dohody táto dohoda zmiká ku dňu doručenia písomného
odstúpcnia organizátorovi.

2. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od
odstúpenia od predchádzajúcej dohody.

Článok VII
Záverečné ustanavenia

I. Táto dohoda je uzatvorená na dobu určitú. P]atnosť dohody končí dňa 31.12.2016.

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží

jedno vyhotovenie.
3. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať Jen písomnýrn dodatkom k tejto dohode,

podpísaným ohoDiLi účastníkmi dohody.

4. Táto dohoda nadohúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpísania oborna účastnikmi
dohody.

5. Učastnici tejto dohody vyhlasujú. že sú oprávneni túto dohodu podpisať. prečitali si ju, jej

obsahu porozumel I a súhlasia s ňou.

V Kluknave, dňa C)1 V Spišskej Novej Vsi, dňa 42 01Í

d

Ing. Šlelhn Kováč Bc. Ing. Janka Brziaková
s!z rosíc, obce K/iikizaio r/etUje/ku Unu/ii pnue, socuzhsich iecz u rotě/ni‘

Spissku Nová fl‘s

Vypracoval t za správnosť zodpovedá
Ing. Lukáš Hamrák ‚
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