
- DOHODAE.lsl07l0l0l63
uzatvorenA podl'a $ l0 ods. 3, ods. 9 a nasl.

zAkona E. 417 /2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nridzi v platnom zneni

(ICastnfci dohody

0rad prdce, sociilnych veci a rodiny Senica

Sidlo: Vajansk6ho 17,905 0l Senica

V mene ktor6ho kon6: Ing. J6n Kov6r, riaditel'

tlo:zonqsza

(d'alej len,,frad")

26kladn6 Skola

Sidlo: Sadov6 620, Senica l, 90501

V mene ktor6ho kon6: Ing. Svetlana Chibelovd , riaditel'ka

tlo: zttztlos

v (d'alej len ,,organizdtar")

uzatvdrajf
tuto dohodu:

Preambula

V znrysle ustanoveni zbkona E. 453/2003 Z. z. o org6noch St6tnej spr6vy v oblasti soci6lnych veci, rodiny a sluZieb

zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych z6konov, irrad pr6ce, soci6lnych veci a rodiny vykon6va 5t6tnu spr6vu v
oblasti soci6lnych veci a sluZieb zamestnanosti, pridom mi sp6sobilosf navatviranie doh6d v zrnysle osobitnfch predpisov.

dhnok I
Predmet dohody

1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplik6cia $ l0 zikona E. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nridzi v platnom

zneni do praxe.

2. Predmetom tejto dohody je tieL zhvdtmk organizAtora realizavaf dinnost' bliXie Specifikovant v dkl'nku II tejto

dohody, a to prostrednictvom obdanov v hmotnej nirdzi, ktorfch tEast zatymto tdelom zabezpeEiirad.

\- 3. Dalej je predmetom tejto dohody riprava pr6v a povinnosti ridastnikov dohody pri zabezpeEeni realizacie dinnosti a

splneni z6konnfch predpokladov na poskytnutie divky v hmotnej nridzi.

Chnot II
Pracovn{ iinnost'

l. Vfkon dinnostijedn€ho obdana sa uskutodiuje v rozsahu 32 hodin mesadne, ato formou:

menlich obecnfch sluZieb pre obec alebo pre rozpodtovri organiziciu alebo prispevkovri organiz6ciu, ktorej

zriadbvatel'om je obec.



2. Miesto vjkonu dinnosti:

Sadov6 620, Senica l, 90501

3. Druh dinnosti:

- tvorb4 ochrana, udrZiavanie a zlep5ovanie Zivotn6ho prostredia a ekonomichy'ch podmienok obyvatelbv obce

- podpora vzdel6vania

- d'al5ie dinnosti

4. Casovj r6mec vykon6vania dinnosti:

a) zadiatok: 01.01.2016

b) dbka:31.12.2016

c) hodina zadiatku a skon6enia: od 8.00 do 16.00 hod.

5. Po6et vyworenfch miesVobdanov v hmotnej nfdzi, ktori budri zabezpedovat' dinnosti podla bodu 3 tohto dlanku,

najviac: 5

CHnok III
Prdva a povinnosti fradu

1. Urad sa zavdztje poskytovat' organizitorovi ridast' obdanov v hmotnej nridzi na riEely vjkonu dinnosti v anysle tejto \
dohody.

2.IJrad sa zav'dz.tje zabezpelit pre obdana na vlastnd n6klady:

irazovE poistenie.

3. Urad je opnivnenf vykon6vat' kontrolu plnenia povinnosti vypljvajircich z tejto dohody organiz6torom, najml kontrolu

vjkonu dinnosti v zmysle 6l6nku II tejto dohody.

dHnok IV
Prdva a povinnosti organizdtora

l. Organizitor sazavaztje zabezpelit dodrZiavanie dohodnudch podmienok podas celdho obdobia trvania dohody.

2. Organizitar sazavtiztje zabezpeli( pre ob6ana na vlastn6 n6klady:

a) ochrann6 osobn6 pracovn6 prostriedky

b) pracovn6 prostriedky,

c) zdravotn6 preukazy, ak to charakter dinnosti vyZaduje v.
d) zabezpelenie fschovy, evidencie, vyd6vania OOPP a PP obdanom na zadiatku dinnosti aprevzatiaoOPP a PP od

obdanov po skondeni vfkonu dinnosti.

3 . OrganizAtor sa zav'datje vytvorit' zAkladn| podmienky na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci a na vylirdenie

rizik a faktorov podmiefrujfcich vznik pracovnfch iramv, chordb z povolania a infch polkodenf zdravia z prfuce a za tymto
tdelom si plnif v5etky povinnosti vzfahujrice sa na zamestndvatel'4 v zmysle z6kona d. 12412006 Z. z. o bezpednosti a

ochrane zdravia pri pr6ci a o z;nene a doplnenf niektorjch z6konov.

4. Organizhtor bude odovzd6vat' evidenciu dochddzky nasledovnfm sp6sobom:osobne, pripadne e-mailom na dohodnutu e-

mailovir adresu.

CHnok V
Kontaktn6 osoby

l. ZaiEelom organiz6cie a koordinicie dinnosti obdana Specifikovanej v dl6nku II tejto dohody a dohfadu nad jej

v'.ikonom, rirad ustanovuje kontaktnf osobu:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava DrabiSd6kov6

Telefonne 6islo: 034 2440 350,0905 918 682



E-mailová adresa: miroslava.drabiscakova@upsvr.gov.sk2. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohľadu nad jejvýkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:Meno a priezvisko: Alena MachováTelefónne číslo: 034 651 29 10E-mailová adresa: machova@zs3senica.sk3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupracovať pri koordinácii občanov avedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti, ktorá musí byť predložená naúrad vždy 1. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačnáevidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobouoprávnenou konať v mene organizátora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačného centra).Účasť občana na vykonávaní činnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom v mesačnej evidenciidochádzky.

,_, 1. 
Článok Vl 

Odstúpenie od dohody 

V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak svojím konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo brániť úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad je oprávnený od dohody odstúpiť/resp. môže 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 odstúpenia od predchádzajúcejdohody.
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie.2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným obomaúčastníkmi dohody.3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.
4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli asúhlasia s ňou.
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Ing. Ján Kovár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Ing. Svetlana Chábelová Základná škola 


