
DOHODA

č. 5/2014

o podmienkach vykonávania ll1en~ích obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo
príspevkovú organizáciu, ktorej zriad'ovateI'om je obec, resp. dobrovol'níckej činnosti, uzatvorená podPa § 12
ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzí a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (ďalej len ,.dohoda").

Účaslnici dohody

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Lučenec

Sídlo 984 OI Lučenec, F. Lehára 18
Zastúpený riaditeľom PhDr. Martinom Šebianom, PhD.
IČO 37949616
Bankové spojenie Štátna pokladnica, čislo účtu 7000131969/8 I80
(ďalej len "úrad")

a

Obec Halič

Sldlo Obec Halič, Ulica mieru 66, 985 II Halič

V zastúpenf starostom Vladimírom Rehanekom
IČO 316091
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
čislo účtu: 6008744001/5600

(ďalej len ,.organizlítor·')
uzatvárajú

túto dohodu.

Článok I

Preambula
Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov

o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Článok II
Predmel dohody

Predmetom tejto dohody je úprava práva povinnosti účastnikov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti

formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtOVÚ organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej
zriaďovatel'om je obec, resp. dobrovol'nlckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosl''') na účely aktívačného prlspevku,
ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zameslnaníe, ktorý je členom

domácnosti, klorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len "UoZ").

Článok III

Práva a povinnosti úradu
I. Úrad sa zaväzuje. na účely organizovania aktivačnej činnosti v zmysle tejto dohody, poskytovať obci údaje o UoZ,

ktorí majú v obci trvalý pobyt. Úrad je povinný poskytoval' uvedené údaje v mesačných intervaloch, plsomne
alebo elektronicky, najneskôr do 25-leho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

2. Úrad je oprávnený vykonával' kontrolu účasli osôb na menSích obecných službách alebo dobrovol'nlckej činnosti

priamo na mieste ich výkonu.

Článok IV

Práva a povinnosti organizátora
I. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť aktivačnú činnosť tak, aby UoZ vykonávanými prácami získalí vedomosti,

odbomé zručnosti, praktické skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepSiť podmienky uplatnenía sa
na trhu práce.



2. Organizátor je povinný zabezpečit' vykonávanie aktivačnej činnosti v termfne od 02.01.2014 do 31.12.20 I4
najviac pre 50 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti pri padajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodin
rnes~H~lIe a najviac SO hodín mesačne.

Miesto výkonu aktivačnej činnosti: Ilalič

Druh aktivačnej činnosti:

služby zamerané na zlepšenie života, životného prostredia a sociálnych podmienok obyvatel'ov obce
tj. údržba a úprava verejnej zelene, údržba a úprava priestranstiev zS s MS Halič, udržiavanie
čistoty na verejných priestranstvách, odpratávanie opadaných listov a snehu, úprava klzkých
povrchov chodnikov v zimnom obdobi, údržba a oprava existujúcich chodníko\" a budovanie
nových chodnikov, ktoré sú vhodné aj pre cyklistiku, čistenie odvodňovaclch kanálov zrážkovej
vody v obci. pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, údržba
obecných cintorínov, paniclpácia na kultúrnych a šponových podujatiach, údržba obecných
zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových územi a pamätihodnosti.

3. Organizátor plne zodpovedá za riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež zabezpečuje dodržiavanie denného
rozvrhu začiatku a konca vy konávania aktivačnej činnosti UoZ, ktorý vedie v štruktúre:

tri týždne v každom mesiaci nasledovne:
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4. Zabezpečit'dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia trvania dohody.

5. Organizátor sa zaväzuje viesť dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktor I sa zúčastňujú na aktivačnej činnosti, ktorú je
povinný predkladať mesačne úradu, vždy najneskôr do 5 pracovných dni po uplynuti prislušného mesiaca. Denná
evidencia dochádzky musi byt' podpisa ná štatutárnym orgánom organizátora. Účast' UoZ na vykonávani
aktivačnej činnosti potvrdzujú UoZ svojím vlastnoručným podpisom v dennej evidencii dochádzky, ktorú vedie
organizátor.



Článok V
končenie dohod)

l. Riadne ukončenie tejlo dohody naslane riadnym splnením záväzkov oboch účastníkov tej Lo dohody.

2. Dohodu možno ukončiť na základe pisomnej dohod) účastnikov dohody.

3. V prípade ak, organizátor poruši svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad je oprávnený od dohody
odstúpiť; odstúpením od dohody dohoda zaniká ku d~u doručenia odstúpenía organizátorovi.

4. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvori najskôr po uplynuli troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej
dohody.

Článok VI

Zá"erečnéustanovenia

l. Táto dohoda je V)holovená v 2 v)hotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrži I vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno v) konať len na základe plsomného návrhu jedného z účas\Jlíkov dohody,
pisomným dodatkom k tejlo dohode, podpísaným oboma účastnlkmi dohody.

3. Táto dOhoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastnlkmi dohody.

4. Účastnic, lejto dohody v)hlasujiJ, že sú oprávnen! lúlo dohodu podpísať, prečílali si ju, jej obsahu porozumeli
a súhlasia s ňou, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nev)hodných podmienok

~/


