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D o H o D A č'.221081010132
uzatvorcÍuápodl'a $ 10 ods. 3' ods. 5 písm. b)' ods. l1, Ş 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

ztlkonač,.4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v
zięni neskorších predpisov (ďalej len,,dohoda")

1. Úľad práce, sociálnych vecí a ľodiny Trnava
Sídlo: J. Bottu 4,9I] 01 Tĺnava
V męne ktorého koná: Ing. Vieľa Vančová' PhD., ľiaditeľka úľadu
lČo: sołqąsls

1ďâte3 len,,úľado')

2.
obec Dlhá
Sídlo: Dlhá 1,919 01 Dlhá
V mene ktoľého koná: Peteľ Fanđl, staľosta
lČo: ooosztgs

(ďalej len,,oľgani ztltor")
(úľad a organiztńoľ ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

Preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia $ 10 zákona č,' 41712013 Z. z. o pomoci
v hmotnej nűdzi a o Zmene a đoplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pređpisov (ďalej len

,,zakon o pomoci v hmotnej nudzi") do pľaxe.

čhnok I
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je závâzok organizźĺtora ręa|izovať činnosť bližšie špeciťrkovanú
v článku II tejto dohody, a to prostľedníctvom osôb podľa Ş 1 ods. 2 ztlkona o pomoci v
hmotnej núdzi nacháđzajucich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok ztlkona o pomoci v
hmotnej ntdzi (ďalej len,,občania"), ktoľých účasť zatýmto účelom zabezpečiilrad.

2' Za občana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa $ 10 ods' 3 a ods.
5 ztlkona opomoci vhmotnej nűdzi okĺem členov domácnosti podľa Ş 10 ods. 10 zákona
o pomoci v hmotnej nűdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úpľava pttx a povinností účastníkov dohody pľi zabezpečení
realiztĺcie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vývorenie podmienok občanom na
splnenie zákonných pľedpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

článok II
Podmienky výkonu čĺnnosti

Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto 'článku sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodin mesačne uľčených pľe jedného občana alebo v ľozsahu hodín podľa $ 10
ods. 5 písm. b) zźtkona o pomoci v hmotnej nűdzi pľe jedného občana, a to foľmou:
a) menších obecných sluŽieb pre obec, rozpočtovú oľganizáciu, ktorej zľiaďovateľom je obec,

pľíspevkovű organiztlciu' ktoľej zriaďovateľom je obec,

a
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b) prác na predchádzanie mimoľiadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pľi \
odstľaňovaní následkov mimoriadnej situácie.

2. Organizźltor je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej činnosti vdobe od 01 .01'2023 do
3r.12.2023.

3. Miesto výkonu činnosti:
Katasteľ obce Dlhá

4. Dľuh činnosti:
- tvbľba, ochĺana, udľŽiavanie a zlepšovanie Životného pľostredia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- staľostlivosť, ľozvoj, ochĺana azachovanie kultúrneho dediěstva
_ podpoľa vzdelźlvania
- ľozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších ěinností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udrŽiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti
_ činnosti na predchádzanie mimoriadnej situácie
- činnosti poěas mimoľiadnej situácie
- činnosti pri odstľaňovaní následkov mimoľiadnej situácie

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

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Stredą 08:00 _ 16:00 \

Šnrnk 08:00 - 16:00

6. Denné časové vymedzenie podľa ptedchadzajúceho odseku moŽno zmeniť,
a) ak sa jędná o Zmenu dlhodobú (zmena tľvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo foľme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o zmenu kľátkodobú (zmena tľvajúca najviac 30 dní) oznźĺmením

organizâtora úľadu v elektronickej podobe.

Počet vytvoľených miest pre občanov, ktoľí bud'ű zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
článku, najviac: 4

článok III
Pľáva a povinnosti úľadu

Úľad bude obsadzovať občanmi miesta vytvoľené organiztúorom V Zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v pľípade, že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zavazuje zabezpeěiť urazové poistenie občanov

3. Uľad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účast' občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods. 11 a Ş 26 ods. 2 písm. g) zttkona opomoci vhmotnej
nűdzi, zaznamenźtvať zistené skutočnosti a pľejednávať ich s organizâtoľom.

čbnok IV
Práva a povinnosti organlzátora
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'1. organizźúor sa zavazuje zabezpečiť dodľžiavanie dohodnutých podmienok počas celého
' obdobia trvania dohody.
2. or ganizźltor sa zaväzuje zabezpeěit' :

a) vybľané dľuhy ooPP,
b) vybľané dľuhy PP,
c) zđravotné, preukazy občanov, akto charakteľ činností vyŽaduje,
d) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností.

J organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,kľízová situácia") a na ďalšie obdobie bezpľostľedne
nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad pľevencie a
zćlklađných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdraviapri práci (ďalej len ,'BOZP")
a na vylúčenie ľizík a faktoľov podmieňujúcich vznik pracovných llrazov, chorôb z povolania a
iných poškodení zđravia z prźrce podľa ztĺkona ć,. 12412006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov adodtžiavanie platných ľozhodnutí, opatľení a
usmemení vydaných Úľadom verejného zdravotnictva Slovenskej ľepubliky p.e bbčanou
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezniženej podl'a Ş l0 ods. 3 až, 13 zźĺkona o pomoci v hmotnej núdzi. otganizźltoľ je povinný
zabezpečiť všetky ooPP' ktorých používanie vyplýva z platných ľozhodnutí, opatľení a
usmeľnení vydaných Úľadom verejného zdravotníctva Slovenskej ľepubliky z dôvodu
vyhlásenia kľízovej situácie.

4. organiztltor sa zavtizuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: osobne alebo poštou.

5. organizáńot sa zaväzuje predloŽiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň kalendáľneho mesĺaca nasledujrĺceho po mesiaci, za ktorý evidenciu
predkladá

6. Otganiztltoľ sa zaväzuje spolupracovať s úľadom pľi plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať zâznamy z kontľol vykonávaných úradom a tieto wâdzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

organizźfior je povinný pri plnení pľedmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
l8l2018 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmęne a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších pľedpisov.

čtánok V
Kontaktné osoby

1. Za űč,ęlom organizâcie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úľad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľdinátoľ aktivačného centľa
úľadu):
Meno a pľiezvisko:Michaela Kolesárová
Telefónne č:islo :033 l 2440 460
E-mailová adresa: michaela.kolesaľova@upsvľ.gov.sk

2. Za uč,elom otganizércie a kooľdinácie činnosti občana špeciťrkovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, organizâtor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizâtora):
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Meno a priezvisko: Fandl Peter
Telefónne číslo: +42 1 9037 09965
E-mailová adľesa: starosta@dlha. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupľacovať pľi kooľdinácii

občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,

a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutámym orgánom organizćłtota, prípadne kontaktnou

osobou op.đun.nou konať v mene organizćrtoľa, oprávnenou kontaktnou osobou úľadu

a vlastnoručnými podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.

čtánok VI
Tľvanie azánikdohody

1. Táto dohodasauzatvâra na đobu určitú ato od nadobudnutia jej účinnosti do 3I.12.2023,

2. Účastníci dohody sa dohodli, Že túto dohodu je možĺépľedčasne ukončiť doľučením písomného

oznámenia o jej pľedčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V pľípade, ak oľganizátoľ poruší svoje povinnosti vyplývajuce ztejto dohody, najmä ak svojím

konaním, ."rp. někonanírn_bude *u.iť uyľo'' činností špecifikovaných v.článku II tejto dohody,

alebo bude bľániť úľadu vo výkone jeho práv a povinností vyplývajúcich ztejto dohody a zo

zttkonao pomoci v hmotnej ĺidzi,ĺľád moze od dohody odstúpiť; odstúpením úľadu od dohody

táto zaĺikźĺdňom doľučenia oznámenia o odstúpeni organiztĺÍoľovi'

čHnok VII
Osobitné pľotĺkorupčné ustanovenia

1. Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s

dojednávan ím, izatvttaním alebo plnením dohody, ktoľé by spôsobilo, že by účastníci dohody

aleuo osoby ovládané účastníkmi dohody poľušili akékoľvek platné pľotikorupčné všeobecne

zâväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neopľávnené plnenia, vrâtane

urýchľovacích ptatiet' (faciliiation payments) veľejným činiteľom, zástupcom alebo

zamestnancom oiganov verejnej spľávy alebo blízkym osobám veľejných činiteľov, zástupcov

alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

Ż. Účastníci dohody sazavázuju, Že neponúknu, neposkytnú, ani saĺezaviažu poskytnúť Žiadnemu

zamestnancovi, zástupcovi 
-alebo 

tľôtej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a

rovnako nepľţmú, uni ,u nezavíažupľţať od Žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tľetej stľany

konajúcej v mene-dľuhého účastnĺtá aónoay žiadny dar, ani inú výhodu, či peíažnú alebo inú, v

súvislosti s doj ednávaním, uzatv âraĺím alebo plnením dohody.

3. Účastníci dohody sa zavazu16 bęzodkladne infoľmovať dľuhého účastníka dohody, pokiaľ si

budú vedomĺ alóbo budú mâť konkľétne podozľenie na koľupciu pĺi dojednávaní, uzatvtĺrani

alebo pri plnení tejto dohody.

4. V prípade, že akýkoľvek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatvźĺraním alebo

ptnenim dohody jó poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rozpoľe

' 
t;ŕ-to článkom-dohody, môže účastník dohody od dohody odstúpiť.

čHnok VIII
Záşerečné ustanovenĺa

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, zktorých úrad prevezme jeden ľovnopis

a organiz156o. p..uó'-e jeden ľovnopis. Písomná forma dohody je zachovantĺvžďy aj, ak pľávny

úkoň urobený elektľoni.Ly*i pľostľiedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaľučeným
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Ż

elektľonickým podpisom alebo zaľučenou elektľonickou pečaťou' V takomto prípade dohoda

pľedstavuje písomný originál v elektľonickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa

nevyhotovuje.

V kaŽdom písomnom styku sri účastníci dohody povinní wâdzať číslo tejto dohody'

Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonať leĺ formou písomných a očíslovaných

dodatkov k tejto dohode, vzâjomne schválen:ich, podpisaných oboma 
-účastníkmi 

dohody a

zveľejnených v Centrálnom iegistľi zmlúv vedenôm Úľadom vlády Slovenskej ľepubliky'

Pľedchádzajúcou vetou nie je đotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.

Dodatky k iejto dohode sú jej neoddęliteľnou súčasťou.

V prípade, ak sa doho đauzatvtra elektronicky:

,,(dátum v elektľonickom podpise)" ,,(dátum v elęktľonickom podpise)"

Zairad;
'.(podpísané 

elektronicky podl'a zákona ć'.27212016 Z' z'\"

Ing. Vieľa Vaněová, PhD.
ľiaditeľka úľadu

V prípade ak sa dohoda neuzatváľa elektľonicky

dňa G.q'?,€?'L-
2 1 "*$- 2022

a
-)

4. Úľad a oľganizźúot sa dohodli,, Že 9z9aygy.anie 'pĺípadných 
zmien pľi plnení zćĺvazkov

vyplývajúcich z tejto dohody bude pľebiehať eJektronicky. :

'..'
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohodv a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej ,u.."jr,.niä'ţ ô;'ilblí;; ;gĹi;i äú" u.d..'o. Úľadom vlády

Slovenskej ľepubliky.

6. Úěinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alębo

podľa odseku 2 a3 ćlânku VI tejto dohody'

7. Účastníci dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať, Že 
.si 

ju ľiadne a dôsledne

pľečítali a súhlasia s jej obsaho-, o.u"uureli ju v tiesni za ĺtryadne nevýhodných podmienok a

na znaksúhlasu s jej ôbsahom ju vlastnoľuěne podpisujú'

Zaorganizâtora:

'.(podpísané 
elektľonicky podl'a zákona č;' 27212016 Z' z')"

Peter Fandl
štatutáľny ztłstup c a or ganizźúor a

Dlhá dňa

V

Peteľ

l'j
N AV

Vančová, PhD.
úradu

sociálnych vecí a ľodiny
Tľnava

sta obce Dlhá
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Číslo spłsu:

411 lł^
Čĺslo záznamu: A-
Dátum: 2 I SEP,2022

Peter FAndl
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a alcbo jc.i časť už

:l

jcj čâsť jc - nic
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Emília Vávrová
7an)cŠtnînça:ŕl
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