
o o H o o A č. .P.l. .2014
uzatvarená podra § IO ods. 3. ods. 9 a nasl.

zákonač. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Účastnící dohody

Úrad práce, socíálnych vecí a rodíny Lučenec

ídlo: F. Lchára 18.984 OI Lučenec

V mene ktorého koná: riaditel' PhOr. Martín Šebian PhO.
IČO: 37 949 616
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu (IBA ): SK64 8180000000700013 1969
(ďalej len ..úrad")

a

Obec Halič

Sídlo: Obecný úrad Halič. Ulica mieru 66. 985 I I Halič

V mene ktorého koná: Vladimír Rchanck
IČO: 00316091
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBA ): K51 56000000006008744001
(ďalej len "organizátor-')

uzatvárajú
túto dohod u:

Preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § JO zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomocI
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxc.

Článok I
Predmet dohody

I. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie
špecifikovanú v článku 1\ tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.
ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.

2. Predmetom tejto dohody je tiež úprava práva povinností účastníkov dohody pn
zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splneni zákonných predpokladov na
poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.



lánok II
Pracovná činnosť

l, Pracovná činno ť jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne, a to
formou:
a) menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo

príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďo aterom je obec,
b) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii. počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

a pri odstral'iovaní následkov mimoriadnej situácie.

2. Mie to výkonu pracovnej činnosti: katastrálne územie obce Halič

3, Druh pracovnej činnosti:

I. úddba a úprava verejnej zelene (parky, ulice, oddychové zóny.,.)
2. úddba a úprava zelene v materských škôlkach, základných a stredných 'kolách
3. uddiavanie čistoty na verejných priestranstvách
q, eisteAie leswi'ek f'lliiek esl,alamilAéke SFe\'a
5. úprava klzkých povrchov chodníkov v zimnom období
é, úSFžBa a ef'lFa\'a el(istHjúeiek keFAuAiháeií. ehesAíI,e\' a BusevaAie Ae\'ýek ekesAíkev.

hteFé sú vkesAé aj f'lFe e)'ldistil,u
7. čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach
8, eislellie leseva zeleA)'eh f'lliiek es Iláletev)'ek sFe\'íA. Z'0'šl,ev sFeviA f'le kalaAlitáeh

a ťažBe sFe'ia
9, eisteAie a úSFŽsa vesA)'ek f'lléeh, l,eF)·t Fiel" BFehev tel.e\'
IO, pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu
II. udrLiavanie poriadku a údrLba obecných cíntorínov
12, f'lartieipáeia Ila hultúFA)'ell a Šf'lertevýeh f'lesHjatiaeh
13, vyheAávanie fleFiasl,e'iéhe sezeFU v aFeáleek záldasllýek šk€H
Iq, vyl(eAá\'aAie sezeFu Aa f'lrieeheseek f'lFe ckesee', fleees FBAllej a fleeBesllej

Sef'lFaVAej šf'liek)' f'lFi škeláek
IS, alHi\'ilY seeiálAeke tyf'lu (f'leFAee staFším. seeiálAe eskázBAÝFA, ekmým, eslcázaA)'FA 

eseaneFA \' seFAe\'eek séekeseev, IduBeek séekeseev, seeiálllyck zaFiaseAiaek
zFiaseA)'eh eseelI, VUC aleBe ill)'lfl ef'lFá'meA)'Al su~el,teFA)

I é, f'lFáee v škelsl,)'ek zaFiaseAiaek (MŠ, ZŠ, SŠ)
17. úddba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových

území a pamiitihodností
.J..S,.-ef'lFa\'a hFase', a iA)'eh IHlltúm)'ch f'lamiatel,
19. starostlivost' o 'portové areály
2Q, zasezf'leee\'allie verejlléhe f'leFíaslcu, eseiallske kliasl,)'
21, f'leFAec \' Útulkeeh f'lFe zvieFBlá
22. administratívne práce
23. pomoc v obecnej knižnici
2q, f'lelflec f'lFi \')'ueBe f'lF\'ej f'leAleei
2S, f'leAwe f'lri vyl,ellá\'allí \'erejA)'eh zBierak

4, Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti: 01.07.2014 - 31.12.2014

Viďpriloha L', I, ktorá Ivorí neoddelílel'nú sú,'asť lejlo dohody
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5. Počet občanov v hmotnej núdzi. ktori budú zabezpečovať pracovné činnosti podra bodu 3
tohto článku: najviac 46

Článok III
Práva a povinnosti úradu

I. Úrad sa zaväzuje poskytovať organizátorovi účast' občanov v hmotnej núdzi na účely
výkonu pracovnej činnosti v zmysle tejto dohody.

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

a) úrazové poistenie.

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

Článok IV
Práva a povinnosti organizátora

I. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

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

a) ochranné osobné pracovné prostriedky
b) pracovné prostriedky.
c) zdravotné preukazy. ak to charakter pracovných činností vyžaduje
d) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatku

činností a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností.

3. Organizátor sa zaväzuje vytvoriť základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a raktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov,
chorôb z povolania a iných poškodcni zdravia z práce a za týmto účelom si plniť všetky
povinnosti vzťahujúce a na zamestnávalel'a, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Organizátor bude odovzdávať evidenciu dochádzky nasledovným spôsobom: osobne
pride/enému koordinátorovi úradu, resp. poštou na adresu úradu

Článok V
Kontaktné o oby

I. Za účelom organizácie a koordinácie pracovnej činnosti občana špecifikovanej v článku II
tejto dohody a dohľadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: ľeronika Be/kol'á
Telefónne číslo: 0-17/1392637, 0-17/15//69-1
E-mailováadrcsa:slarosta@obechalic.sk

3



Kontaktná osoba ustanovená organizátorom bude zabezpečovať vedenie dennej evidencie
dochádzky občanov. ktorí sa zúčastňujú na pracovnej činnosti a ktorú je povinná
predkladať mesačne úradu. vždy I. pracovný dell nasledujúceho kalendárneho mesiaca po
uplynutí príslušného mesiaca. Denná evidencia dochádzky musí byť podpísaná
štatutárnym orgánom organizátora, prípadne inou o obou oprávnenou konať v mene
organizátora. Účasť občana na vykonávaní pracovnej činnosti potvrdzujú občania svojím
vlastnoručným podpisom v dennej evidencii dochádzky, ktorú vedie organizátor.
V prípade väčšieho počtu občanov je organizátor povinný predkladať na základe dennej
evidencie dochádzky občanov. ktorí sa zúčastňujú na pracovnej činnosti l originál
vyhotovenia "Evidencia dochádzky obG'anov, k/ori sa =1ÍG'astňLYú na pracovnej ('innos/i".
na úrad mesačne. vždy l. pracovný dell nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí
príslušného mesiaca. potvrdenú podpisom štatutárneho zástupcu obce.

Článok VI
Odstúpenie od dohody

l. V prípade. ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody. najmä ak
svojím konaním. resp. nekonaním bude mariť výkon pracovných činností špecifikovaných
v článku II, alebo brániť úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad je oprávnený od
dohody odstúpiť; odstúpením od dohody táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného
odstúpenia organizátorovi.

2. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskôr po uplynutí troch mesiacov od
od túpenia od predchádzajúcej dohody.

Článok VII
Záverečnéustanovenia

l. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. pričom každý z účastnikov obdrží
jedno vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode,
podpísan)'m oboma účastníkmi dohody.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom Jej podpísanía oboma účastníkmi

dohody.

4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení lúto dohodu podpísať, prečítali si ju. jej
obsahu porozumeli a úhlasia s ňou.

Ir-


