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D o H o D A č'.22l15/0t2l18
uzatvorenâpodľa Ş 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zźĺkonač,4I712013 Z. z. o pomoci v hmotnej

núdzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov.

(ďalej len,'dohoda")

1. Urad pľápe, socĺálnych vecí a rodiny Levice
Sídlo: Ľ. Stúľa 53,934 01 Levice
V mene ktoľého koná: Mgr. Zuzana Kováčiková, riaditeľ úradu
lco sołgąszs

(d'alej len.'úrad")

2.
obec Šalov
Sídlo: Šalov 16,935 71 Šalov
V mene ktorého koná: Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
lČo: oo:ozsos

(ďalej len,,organi zźłtor")

(úrad a organiztĺtor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

čHnok I
Pľeambulá

Učelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej nűdzi
alebo o pomoc v hmotnej nűđzi požiadali (ďalej len,,IJoZ") v súlade s ustanovením Ş 12 ođs.
3 písm. b) bod 5 zětkona č) 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nuďzi a o zmęîe a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zélkon o pomoci v hmotnej
nudzi").

čhnok u
Pľedmet dohody

Pľedmetom tejto dohody je závazok oľganizátoľa zabezpečiť realizâciu aktivačnej činnosti
bliŽšie špeciťrkovanú v článku IV tejto dohody aűpravaprâv a povinností účastníkov dohody
pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec (ďalej len ,,aktivačná činnosť")
na účely výplaty aktivačného pľíspevku' ktoľý je uľčený na podporu uďržiavania pľacovných
návykov UoZ.
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Článok III
Pľáva a povinnosti úľadu

1. Uľad sa zaväzuje poskytnút' organizéltorovi údaje o IJoZ listinne, alebo elektronicky, v
ľozsahu nevyhnutnom pľi plnení predmetu tejto dohody na dosiahnutie jej účelu v zmysle
zttkona o pomoci v hmotnej nudzi.

2. Űradje oprávnený vykonávať kontľolu účasti osôb na aktivačnej činnosti priamo na mieste
ich výkonu.

ČHnok IV
Pľáva a povinnosti organizátora

L Otganizátor sa zavazuje zabezpeč,iť aktivačnú činnosť tak, aby UoZ vykonávanými
pľácami získali, u&žali si, pľehĺbili si alebo zvýšili si vedomosti, odbórné
zľučnosti, pľaktické skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepšiť podmienky
uplatnenia sa na trhu prâce.

oľganizátor sa zaväzuje odovzdať úradu menný zoznamIJoZ do 3 pracovných dní od ich
nástupu na aktivačnú činnost'.

2. organizátoľ je povinný zabezpeěit'vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od O2.0I.2023
do 31.12.2023 pľe najviac 10 IJoZ pričom ľozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na
jeđného UoZ je najmenej 64hodínmesačne a najviac 80 hodín męsačne.

Miesto výkonu aktivačnej činnosti :

Katastľálne uzemie obce Šalov

Dľuh aktivačnej činnosti:

A - menšie obecné sluŽby ( príloha č. 1 )

3. organizátor sa zavazĄe zabezpeěit' dodľžiavanie dohodnutých podmienok pri výkone
aktivačnej činnosti počas cęlého obdobia tľvania dohody.

4. organizátor plne zodpovedá za dodržiavanie denného ľozvľhu zaěiatku a skončęnia
výkonu aktivačnej činnosti I]oZ. Denné časové vymedzenie ľesp. zaěiatok a dizka
vykonávania aktivačných činno s tí, j e zadeťlnované nasl edovne :

Pľíloha č.2

5. Denné časové vymedzenie' ľesp. začiatok a đizkavykonávania aktivačných činností podľa
predchźłdzajúceho odseku moŽno zmenit',
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (zmena tľvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo formę písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o Zmenu kľátkodobú (zmena tľvajúca najviac 30 dní) oznćĺmením

organizźúora úradu v elektľonickej podobe.

6. organiztltor sa zavazuje predkladat' úradu mesačnú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa
zúčastňujú na aktivačnej ěinnosti, a to vždy 1. pľacovný deň kalendáľneho mesiaca
nasledujúceho po mesĺaci, za ktorý evĺdencĺu predkladá. Mesačná evidencia
dochádzky UoZ musí byť podpísaná štatutáľnym orgánom oľganiztltora aLJoZ.



7 organizâtor je povinný zabezpeč,iť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situácia") a na ďalšie
obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení kĺízovej situácie, dodržiavanie
všeobecnýchzâsad pľevencie azâkladných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochľany
zdravia pri pľáci (ďalej len ,,B()ZP") a na vylúčenie rizík a faktoľov podmieňujúcich
vznik pľacovných uÎazov, chorôb z povolania a iných poškodení zđravia z pľźĺce podľa
zttkona č,. 12412006 Z. z. oBoZP aoZmene adoplnení niektorých zákonov vzneni
neskoľších pľedpisov a đodržiavanie platných rozhodnutí' opatrení a usmemení vydaných
Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pre oběanov vykonávajúcich
činnosti podmieňujúce vznik náľoku na aktivačný príspevok podľa Ş 12 ods. 3 písm. b)
bod 5' ľesp. 6 zźtkona o pomoci v hmotnej nudzi. Organizátoľ je povinný zabezpečit'
všetky osobné ochľanné pľacovné pľostľiedky' ktoľých používanie vyplýva z platných
ľozhodnutí, opatľení a usmeľnení vydaných Úradom veľejného zdravotníctva Slovenskej
republiky z dôvodu vyhlásenia krizovej situácie.

8. organizźÍoľ je povinný pľi plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektoľých zźtkonov
v zneni neskoľších predpisov.

Clánok V
Tľvanie a zánik dohody

1. Táto dohodasauzatvâta na dobu uľčitú a to od nadobudnutia jej účinnosti đo 3I.12.2023.

Ż. Účastníci dohody sď'dohodli, že tuto dohodu je možnépredčasne ukončiť doručením
písomného oznźlmenia o jej pľedčasnom ukončení druhému účastníkovi.

3. V prípade, ak organizátoľ poľuší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, úrad od
dohody odstúpi' odstúpením úľadu od dohody tźńo zanikâ dňom doručenia oznttmenia o
odstúpení organizátorovi.

Clánok VI
osobitné pľotikorupčné ustanovenia

Účastníci dohody sa nesmú dopustit', nesmú schváliť, ani povoliť žiađne konanie v
súvislosti s dojednávaním, uzatvâranim alebo plnením dohody, ktoľé by spôsobilo, žeby
účastníci dohody alebo osoby ovládané účastníkmi dohody poľušili akékoľvek platné
pľotikorupčné všeobecne závazné pľávne pľedpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na
neopľávnené plnenia, vrtÍane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným
činiteľom, zástupcom a|ebo zamestnancom oľgánov verejnej spľávy alebo blízkym
osobám verejných činiteľov, zástupcov a|ebo zamęstnancov oľgánov verejnej správy.

Účastníci dohody sa zaviizuju. Že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť
Žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tľetej stľane konajúcej v mene druhého
účastníka dohody a ľovnako nepľţmú, ani sa nezaviažu pľrjať od žiadneho zamestnanca,
zástupcu alebo tľetej stľany konajúcej V mene druhého účastníka dohody žiadny dat, ani
inú výhodu, či peňaŽnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatvátanim alebo
plnením dohody.
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Účastníci dohody sazavazujubezodkladne infoľmovať druhého účastníka dohody, pokiaľ
si budú vedomí alebo budú mať konkľétne podozrenie na korupciu pri dojednâvani,
uzatváĺaní alebo pri plnení tejto dohody.

V prípade, Že akýkoľvek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatvźtanim
alebo plnením dohody je poskytnutý úěastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka
dohody V ľozpoľe s týmto článkom dohody' mőžę účastník dohody ođ dohody odstúpit'.

Clánok VII
Záverečnó ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, zktorých úľad pręvezme jeden rovnopis
a organizâtoľ prevezme jeden ľovnopis. Písomná foľma dohody je zachovaná vždy aj, ak
pľávny úkon urobený elektľonickými pľostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný
zaručeným elektľonickým podpisom alebo zaručenou elektľonickou peěaťou. V takomto
pľípade dohoda pľedstavuje písomný oľiginál v elektľonickej podobe a písomný rovnopis
v listinnej podobe sa nevyhotovuje.

2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody

J

4

5

6

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je moŽné vykonat' len foľmou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzźţomne schválených a podpísaných oboma účastníkmi dohody
a zveľejnených v Centľálnom ľegistri zmluv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky. Predchâdzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. IV ods. 5 písm. b)
tejto dohody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčast'ou.

4. Űrad, a otganizźior sa dohodli, že oznamovanie pľípadných zmien pri plnení zttvazkov
vyplývajúcich z tej to dohody bude pľebiehat' elektronicky.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centľálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

Účinnosť dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 2 článku IV alebo
podľa odseku 2 a3 ělanku V tejto dohody.
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7 Úěastníci dohody vyhlasujú' Že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, Že si ju ľiadne
a dôsledne pľečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nźtpađne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohodauzatvâra elektronicky:

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

Zaotgaĺiztiora:
''(podpĺsané 

elektronicky podl'a zákona č,.272l20l6 Z. z.)"

Mgľ. Renáta Kassaiová
štatutárny zźtstupca or ganiztúor a

Zauľad:
''(podpísané elektronicky podl'a zákona č:.212/2016 Z. z')"

Mgr. Zuzana Kováčiková
ľiaditeľ úľadu

Úrad práce, sociálnych vecí a ľodiny Levice

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa la ĺo . lĐ/I- v Leviciach dňa /o'tł.łC:Ż--/

';l

Mgr. ďuzana Kováčikbę-ł *1y/
riaditeľ úradu \\*

Úľad prźrce, sociálnych vecí a ľodiny

Mgr. Renátâ ĺrąssaiová
starostka obce Šalov

Levice
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Príloha č.1 Dľuh vykonávaných činností _ Mos
A. Menšie obecné sluŽby (ďalej len ,,MoS") organizované obcou, alebo ľozpočtovou

organizáciou alebo pľíspevkovou organizáciou (ďalej len ,,organizźltoľom"), ktorej
zriaďovateľom je obec:
1. tvoľba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného pľostredia a ekonomických

podmienok obyvateľov obce:
- udržbaaiprava zelene
- udľŽiavanie čistoty priestľanstiev organizâtorov MoS
- čistenie lesov
- űdržba povrchov chodníkov v zimnom období, opľava existujúcich chodníkov a

budovanie nových chodníkov' ktoré sú vhodné aj pre chodcov a cyklistiku
- čistenie odvodňovacích kanálov zrâžkovej vody, vodných plôch, korýt ľiek, brehov
tokov v obciach

- likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu
-'Údržba obecných cintorínov
- vykonávanie poriadkového dozoľu u oľganizâtoľov MoS
- starostlivosť o športové areály

2. staľostlivosť' rozvoj, ochľana a zachov anie kultúrneho dedičstva:
- paľticipácia na kultúľnych a špor1ových podujatiach
- udľžba kultúrnych a ciľkevných pamiatok, pamiatkovýchuzemi a pamätihodností

3. podpora vzdęltx ania:
- pomoc v mestských knižniciach
- prźrce v školských zariadęniach

4. ľozvoj a poskytovanie sociálnych sluŽieb a ďalších činností v sociálnej oblasti:
- aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkâzaným. choľým, odkźzaným
občanom v domgvoch dôchodcov, kluboch dôchodcov, sociálnych zariadeniach
zľiadených obcou) ''

5. napomáhanie udľžiavania poľiadku v obci:
- zabezpečovanie veľejného poľiadku
- vykonávanie dozoru na pľiechodoch pľe chodcov v obci

6. ďalšie činnosti definované úradom/oľganizźúoromvykonávané vo veľejnom záujme.



Príloha č. 2 Denné časové vymedzenie - v zmysle Ş I2 zákona č,. 4I7l20I3 Z. z.
o pomoci v hmotnej nidzł a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov

obec Šalov,

lČo: oo:ozsos

Šalov 16,g35 71 Šalov

Utoľok Piatok

od-do

8:00 -
12:00

10 l0

V Šalove aĺ^.,,łţ.:!?.k*t

Vypľacoval za ot ganizźúor a;

**

Mgr. Renáta Kassaiová
staĺostka obce

ďd4
""""'ľ * *.2t

Pondelok Stľeda
deň

od-do od-do od-do ođ-do

řasové ľozpätie
(v hodinách)

8:00 -
12:00

8:00 -
12:00

8:00 -
12:00

počet

zaľadených
UoZ

l0 10

8:00 -
l2:00

t0

* Vyplní organizátor menších obecných sl užieb alebo dobrovoľníckej či n nosti


