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D o H o D A é. 20137l012lt74
uzatvorená podl'a § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 4t7 t2[t3 Z. z.

o Pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneníneskorších
predpisov.

(ďalej len,,dohoda..)

Účastníci dohody

Úrad práce, sóciálnych vecí a rodiny Prešov
Sídlo: Slovenská 87, 080 28 Prešov
79stúpený riaditel'kou : PhDr. Alena Krištofíková
ICO:30794536
(ďalej len,,úrad")

a

obec varhaňovce
Sídlo: Varhaňovce 56,082 05 Varhaňovce
V zastúpení: Mgr. Lubica Pankievičová, starostka obce
ICO:00327956
(ďal ej len,,ot ganizátot")

uzatvárajú
túto dohodu.

čIánok I
preambula

ÚČelom uzatvoreniatejto dohody je aktivácia plnoletých ělenov domácnosti, kíorí sú vedení v
evidencii uchádzaČov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo o pomoc v hmotnej núdzipožiadali (d'alej len,,IJoZ''),

čHnok II
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a
výkone menŠÍch obecných služieb pre obec alebo pre rozpoětovú organizáciu alebo
PrísPevkovú organizáciu, kíorej zriaďovatel'om je obec, resp. dobrovol'níckej činnosti (d'alej
len ,,aktivaČná činnosť") na účely aktivačného príspevku, ktorý je určerrý na podporu
ldňiav ania pracovných návykov UoZ.

článok III
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad sa zavázuje poskytnúť organizátorovi údaje oIJoZ(písomne alebo elektronicky), v

I



2.

l.

rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu v zmysle zákona ě. 41712013 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osób na aktivačnej činnosti priamo na mieste
ich výkonu.

čtánok IV
Práva a povinnosti organizátora

Organizátor sa zavázuje zabezpeěiť aktivačnú čirrrrosť tak, aby UoZ vykonávanými
prácami získali vedomosti, odborné zručnosti, pral<tické skúsenosti a pracovné návyky,
ktoré by im pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sll .ra trhu práce.

Organizátor sa zavázuje do 3 pracovných dní odc,vzdat' úradu menný zoznam UoZ
od ich nástupu na aktivačnú činnost'.

Menný zoznam je organizátor povinný predložit'úradu zakaždý kalendárny mesiac
najneskór 5 pracovných dní pred dňom začatia rrykonávania aktivačnej činnosti v
príslušnom kalendárnom mesiaci. Menný zoznam p:atný na príslušný kalendárny mesiacpríslušnom kalendárnom mesiaci. Menný zoznam p:atný na príslušný kalendárny mesiac
obsahuje údaj o hodine začatia a hodine skonče:ttia denného časovélro vymedzenia
vykonávania.aktivačnej činnosti, o druhu a mieste vykonávanej aktivačnej činnosti, o
začiatku a dlžke vykonávania aktivačnej činnosti (:. j. o dobe vykonávania aktivačnej
činnosti občanom v hmotnej núdzi v zmysle dohody s obcou), meno, priezvisko a dátum
narodenia občanov vykonávajúcich aktivačnú činnc,s1' a meno a priezvisko koordinátora
al<tivačnej činnosti.

Organizátor je povinný zabezpeěiť vykonávanir: aktivačnej činnosti v termíne od
06.07.2020 do 30.6.2021 pre najviac 80 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti
pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 ho,dín mesačne a najviac 80 hodín
mesačne.

Miesto výkonu aktivačnej činnosti :

- katastrálne územie obce varhaňovce

Druh aktivačnej činnosti:

- A - menšie obecné služby

Organizátor plne zodpovedáza riadne plnenie aktivaěnej činnosti, priěom tiežzabezpeěuje
dodržiavanie denného rozvrhu zaěiatku a konca vykonávania aktivaěnej činnosti UoZ,

Organizátor sa zavázuje zabezpeěiť dodržiavanie clohodnutých podmienok poěas celého
obdobia trvania dohody.

Organizátor sa zavázuje predkladat' úradu mesa,črrú evidenciu dochádzky UoZrktorí
sa zúčastňujú na aktivačnej činnosti, ato vžily 1. pracovný deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mresiaca. Mesačná evidencia dochádzky
musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora aUoZ.
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Clánok V
Odstúpenie od dohody

VPríPade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, úrad je
oPrávnený od dohodY odstúpiť; odstupením od dohody dohoda zaniká ku dňu doručenia
písomného odstúpenia organ izátorovi.

Novú dohodu Úrad s organizátorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od
odstúpenia od predchád zajúcej dohody.

Clánok VI
záverečné ustanovenia

1. Táto dohodaje vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každý zúěastníkov dostanejedno
vyhotovenie.

2.

a
J.

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať
jedného z účastníkov dohody, písomným dodatkom
účastníkmi dohody.

Táto dohoda nadobúda platnosť aúčinnosť dňom
dohody.

dňa

len na základe písomného návrhu
k tejto dohode, podpísaným oboma

jej podpísania oboma účastníkmi

4. ÚČastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu Porozumeli, súhlasia s ňou, a neuzavreli ju v tiesni, 

-ani' 
za inak nevýhoánycň

podmienok.

v fuíH - 2 -07- 2020

starostka obce

ase35841
Zvýraznenie
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