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D o H o D A č.2|l46l0t0ĺ5
uzatvorená podľa $ 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, $ 26 ods. 2 písm. g) a ďalšíchzákonač' 4l712013 Z. i. opomoci v hmotnej ntaiia o zmene a doplnení niektoqých zákonov vzĺení neskoľších predpisov (ďalej len ,,dohóda,,)

Uĺad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Sídlo: Dr. Alexandra6I,060 01 Kežmaľok
V mene ktorého koná: Mgľ. Štefan Chovanec, ľiaditeľ uľaduĺČo sopqsse

(ďa1ej len,,úrad")

a

Obec Malý Slavkov
Sídlo: Geľlachovská36/52,060 01 Malý Slavkov
V mene ktorého koná: Ladislav oravec,;staľosta
lČo:ztgg+eT -- --> -'-.vvw""

(ďalej len,,oľgani záúot,)

(urad a otganizátor ďalej spolu ako aj 
',účastníci dohody.,)

Preambula

Účelom uzatvoľenia tejto dohody je n{1a aplikácia $ 10 zákona č:. 4]7l20t3 z. z. opomociv hmotnej ntňzi a o zmene a doplnéní ĺét<ĺoľyctr zákonäv v zneníneskorších predpisov (ďďej len
,,zákono pomoci v hmotnej núdzi,,) do praxe.

čHnok I
Pľedmet dohody

1' Pr-edmetom tejto dohody je záväzok organizéúora rcaIizovať činnosť bliŽšie špecifikovanú
v člĺínku II tejto dohody, a to pľostľednícwom osôb podľa $ 1 ods. 2 zákonao pomoci v hmotnejnidzi nachádzajÚcich 

9a v hmotnej^ntdzi podľa podmienók zél<onao po-o.i v hmotnej nidzi
(ďalej len,,občaniď'), ktorych účasť za týmtoúčejom zabezpečíúľad.

2' Zaobčanasa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa $ 10 ods. 3 a ods.5 zákona opomoci vhmotnej ĺúdzi okľern_členov domácnosti podľä $ 10 ods. lO zákona
o pomoci v hmotnej núdzĹ

3' Pľedmetom tejto.dohody je aj úpľavaptáv a povinností účastníkov dohody pi-zabezpečení
rcalizácie činnosti v zmysle članku II tejto dohody a vytvorenie podmienok oblanom na splnenie
zákonnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej ntdži.

čHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto člránku sa uskutočňuje v ľozsahu
32 hodín mesačne uľčených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podľa $ 10 ods. 5 písm. b)
zákonao pomoci v hmotnej níďzipľe jedného občana, a to foľmou:
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a) menších obecných služieb pre obec.

2. orgarĺzátor je povinný zabezpeéiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2022 do
3r.12.2022.

3. Miesto qýkonu činnosti:
katastrálne územie obce Mďý Slavkov

4. Dľuh činnosti:
_ tvoľba, ochľana, udľŽiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvateľov obce
- staľostlivosť, rozvoj, ochĺana azachovanie kultumeho dedičstva
- podpora vzdelávanla
_ rozvoj a poskytovanie sociálnych sluŽieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udľŽiavania poľiadku v obci
- ďalšie činnosti

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

od 8,00 - do 12,00 hod.

6. Denné časové vymedzenie podľa predchádzajúceho odseku možno zmeĺiť,
a) ak sa jedná 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 kĺátkodobú (zmenatľvajúca najviac 30 dní) oznámením otganizátora

uradu v elektľonickej podobe.

7. Počet vytvoľených miest pre občanov' ktorí budú zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto

članku, najviac: 30

čHnok III
Pľáva a povinnosti úľadu

1. Uľad bude obsadzovať občanmi miesta vylvoľené oľgarrizátoľolll V Zmysle odseku 7 člĺínku Il
tejto dohody v pľípade, Že nimi bude disponovať.

2. Úľad sa zavazuje zabezpeéiť;
a) vybľané druhy osobných ochĺanných pľacovných pľostriedkov (ďalej len,,ooPPo'),
b) vybľané druhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP"),
c) úrazové poistenie občanov,
d) evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné pľevzatie od

občanov po skončení qýkonu činností.

3. Uľad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle članku II

tejto dohody a $ 10 ods. 11 a $ 26 ods. 2 písm. g) zétkona opomoci vhmotnej

nídzi, zaznartenéĺvať zistené skutočnosti a prejednávať ich s oľganizátoľom.
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čHnok IV
Pľáva a povinnosti organizátoľa

1. orgaĺizátoĺ sa zaväzuje zabezpečiť dodrŽiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia
trvania dohody.

2. organizátoĺ sa zaväzuje zabezpečiť :

a) zdravotné preukazy občanov, ak to charakter činností vyžaduje,
b) úschovu ooPP a PP,
c) školenie BOZP.

3. organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoľiadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situáciď') a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodľŽiavanie všeobecĺých zásad prevencie a
základĺých podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdraviapri pľáci (ďalej len ,,BOZP")
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pľacovných irazov, choľôb z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podľa zákona č' 12412006 Z. z' o BOZP a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov a doďržiavanie platných rozhodnutí, opairení a
usmernení vydaných Úľadom verejného zdľavotníctva Slovenskej ľepubliky pre občurrov
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo qiške
nezniženej podľa $ l0 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátoľ je povinný
zabezpečiť všetky ooPP, ktoých používanie vypl;ýva z pIatných rozhodnutí, opatrení a
usmemení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia
kĺízovej situácie.

4. organizátoľ je povinný pľi plnení pľedmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. oochĺane osobných údajov aoZmene adoplnení niektoých zákonov vznení
neskorších pľedpisov.

člĺnokv
Kontaktné osoby

1. Za učelom organizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v člĺĺnku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra
úľadu):
Meno a priezvisko: PhDľ. Igor Kredátus
Telefónne číslo : +42 1 522442105, 4219 10999 462
E-mailová adľesa: igor.kĺedatus@upsvľ. gov.sk

2. Za uče\om organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizátoľa):

Meno a pľiezvisko: Ladislav oľavec
Telefonne číslo: +4219 I 1 5 403 I7
E-mailová adľesa: starosta@malys1avkov.ocu.sk

J



3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na ýkone činnosti,
a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutárnym oľgánom organizátora, pľípadne kontaktnou
osobou opľávnenou konať v mene organízátora, opľávnenou kontaktnou osobou úľadu
a vlastnoručnými podpismi občanov vykonávaj úcich činnosti.

čhnokVI
Tnanie azánikdohody

1. Táto dohoda sauzatvéna na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3I.12.2022.

2. Účastníci dohody sa dohodli, žetllto dohodu je moŽné pľedčasne ukončiť doručením písomného
oznámenia o jej predčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade, ak organizátoľ poruší svoje povinnosti vyplývajirce ztejto dohody, najmä ak svojím
konaním, ľesp. nekonaním bude mariť qýkon činností špecifikovaných v člrĺnku II tejto dohody,
alebo bude brániť úradu vo ýkone jeho práv apovinností vyplývajúcich ztejto dohody azo
zákonao pomoci v hmotnej ĺitdzí, úrad môŽe od dohody odstúpiť; odstúpením úradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení organizátorovi.

čHnok VII
osobitné pľotikorupčné ustanovenia

1. Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim, uzatváraním alebo plnením dohody, ktoré by spôsobilo, Že by účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékoľvek platné pľotikorupčné všeobecne
záväzĺe právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neopľávnené plnenia, vľátane
urychľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo
zamestnancom oľgĺĺnov veľejnej spľávy alebo blízkym osobám veľejných činiteľov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov verejnej spľávy.

2. ĹIčastníci clohody sazavanljú. že neponúknu, neposkytnú, ani sa ĺezaviažuposkýnúť Žiadnemu
zamestnancovi' zástupcovi alebo tľetej stľane konaiúcei v mene druhého účastníka dohody a
ľovnako neprijmú, ani sa nezaviažlprijať od Žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej stľany
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú qýhodu, či peňažnú alebo inú, v
súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením dohody.

3. Účastníci dohody sazaväzujubezodkladne informovať druhého účastníkadohody, pokiaľ si budú
vedomí alebo budú mať konkĺétne podozrenie na korupciu pri dojednávani, uzatváraní alebo pri
plnení tejto dohody.

4. V pľípade, že akýkol'vek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávanim, uzatvžtľanim alebo
plnením dohody je poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rozpore
s týmto článkom dohody, môže účastník dohody od dohody odstúpiť.

Clánok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých úrad prevezme jeden ľovnopis
a organizátor pľevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovanávždy aj, ak právny
úkon uľobený elektronickými prostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaručeným
elektľonickým podpisom alebo zaručenou elektľonickou pečaťou. V takomto pľípade dohoda
predstavuje písomný originál v elektľonickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.
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2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní lvádzať číslo tejto dohody.

3. Zmeĺy a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonať len foľmou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpisaných oboma účastníkmi dohody a
zveĺejnených v Centľálnom ľegistri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej ĺepubliky.
Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 6 písm. b) tájto 

_dohodý.

Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Urad a oľganizátoľ sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pľi plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude pľebiehat' elektronicky.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centľálnom ľegistri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej ľepubliky.

6. Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo podl'a odseku
2 a3 čláĺtku VI tejto dohody.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne adôsledne
prečítali a súhlasia s jej obsahom' neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohodauzatvétra elektľonicky:

,,(dátum v elektronickom podpise)" ,,(dátum v elektronickom podpise)"

Zaorganizátoľa:
''(podpĺsané elektľonicky podl'a zákona č ' 272l20l6 Z. z.)"

Ladislav oľavec
štatutarny zástupc a or ganizátor a

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektľonicky:

V Kežmarku dňa ?2 -11- ?B21

Zaixad
''(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z' z.)"

Mgľ' Stefan Chovanec
riaditeľ úradu

dňa 2? -11'?021V Kežmaľku

Ladislav oľavec
starosta obce

MÉr. tefan Chovanec
riaditeľ úľadu
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