
/ DOHOD -~ č. 15/34/012/286 

• o podmienkach \~konánnia menších obecn~ch služieb pre obec alebo pre rozpočto\'Ú organizáciu alebo príspnkovú 

organizáciu, ktorej zriaďoutel'om je obec. resp. o podmienkach dobrovol'nfckej činnosti, uzatvorená podl'a § 12 ods. 

J písm. b) bod 4 .• resp. bod. 5 zákona č 417/2013 LL o pomoci,. hmotnej núdzi a o Dnene a doplneni niektorých 

zákono\ ' znení nbkoriích predpisov (ďalej len .,dohoda .. ). 

(rad price. sociáln~cb nri a rodiny Bardejo\· 

Stdlo:Dih) rad 17. 085 O I Bardejov 

Zastúpený riaditel'om. Ing. Pavol ~oth 

ItO: 30794536 

(ďaleJ len .. úrad··) 

Obec Obec Andrejova 

S1dlo: Andrejová 39. 08637 

Účastníci dohody 

\ 235túpení: Mgr. ~filana Gerženiová. staro,.tka obce 

ItO: 00321834 

(ďalej len .,organizátor .. ) 

uzat,·árajú 

túto dohodu. 

Článok I 

Preambula 

Účelom uzatvorenia tejto dohod~ je akt i\ ácia plnolet)·ch élenoY domácnosti. ktorí sú vedení v e'\ idencii uchádzačov o 

zamestnanie a tejto domácnosti sa posk) tu je pomoc,, hmotnej núdzi. 

Článok ll 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohod) je úprava práv a povinností účastníkov dohod) pn zabezpečení a výkone menších obecných služieb 

pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizaciu. ktorej zriaďovatel'om je obec, resp. 

dobrovol'níckej činnosti (ďalej len .. aktivačná činnost-) na účel) aktivačneho príspevku, ktorý je určen) na podporu 

udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie. ktor) je členom domácnosti. ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi (cf alej len _U oZ-). 

Článok III 

Priva a po\'Ínnosti úradu 

I. Úrad sa zavazuje (na účel) organizovania aktivačnej činnosti v zmysle tejto dohody) poskytovat obci údaje o UoZ. 

ktorí majú v obci trvalý pobyl. Úrad je povinný poskytO\ať uvedené údaje v mesačných intervaloch, písomne alebo 

elektronicky. najneskór do dvadsiatehopiateho nasledujúceho kalendámeho mesiaca. 



2. Č'rad je oprá,nen}· \')konávat l..ontrolu účasti osób na menších obecn}ch službách alebo dobrO\ofnickej čin 
priamo na mieste ich v}konu. 

Článok I\' 
Prán a povinnosti org:anizitora 

I. Organizátor sa zavazuje zabezpečit' akti\ačnú činnost" tak. ab} LoZ vykonávanými prácami získali vedomosti. 

odborné zručnosti. praktické skúsenosti a pracO\né ná\)·ky. ktoré by im pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na 

trhu práce. 

Organizátor sa zavazuje do 3 pracovných dní od uzatvorcnia dohody doložit' úradu menný zoznam UoZ, ktorí sa na 
menších obecných službách alebo dobrovol'nickcj činnosti budú zúčastňovat'. 

2. Organizátor je povinný zabezpečit' vykonávanie akti\ačnej činnosti v tenníne od O 1.01.2016 do 31.12.2016 pre 

naj\ iac 15 UoZ pričom rozsah akti\3čnej činnosti pripadajúcej na jedného LoZ je najmenej 64 hodin mesačne a 

najviac 80 hodin mesačne. 

\1iesto výkonu pracovnej činnosti : 

kataster obce Andrejová 

Druh aktivačnej činnosti : A- menšie obecné služb) 

3. Organizátor pine zodpovedá za riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež zabezpečuje dodržiavanie denného 
rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti CoZ. Denné časové V)medzenie je prílohou dohody a 

móže sa meniť podfa potreb) dodatkom k dohode . 

.J. Organizátor sa zav·iizuje zabezpečit dodržiavanie dohodnut}·ch podmienok počas celého obdobia trvania dohody. 

5. Organizátor sa zavazuje predkladať úradu mesačnú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zúčasu'\ujú na aktivačnej 

činnosti, ktorú je povinn)· prcdkladat' úradu, vždy I . pracovn)· deň nasledujúceho kalendámeho mesiaca po uplynutí 

prislušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutámym orgánom organizátora a LoZ. 

Článok V 

Odstúpenie od dohody 

V prípade. ak organizátor poruší svoje povinnosti V)pl)·vajúce z tejto dohody, úrad je oprávnený od dohody odstúpif; 

odstúpenim od dohody dohoda zaniká ku dňu doručenia pisomného odstúpenia organizátorovi. 

Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvori najskór po upl}· nutí troch mesiacO\' od odstúpenia od predchádzajúcej dohod} . 

Článok Vl 

Záverečné ustanovenia 

I . Táto dohoda je vyhotovená v 2 V} hotoveniach. pričom každ)· z účastníkov dostane jedno vyhotovenie. 

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonai len na základe písomného návrhu jedného z účastníkov dohod}. 

písomným dodatkom k tejto dohode. podpísaným oboma účastníkmi dohody. 

3. Táto dohoda nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísania oboma účastnikmi dohody . 

.J. Úastníci tejto dohod) vyhlasujú, že sú oprávneni túto dohodu podpisať. prečítali si ju. jej obsahu porozumeli a 

sůhlasia s ňou. neunvreli ju v tiesni. ani za inak nevýhodných podmienok. 

V Bardejove dňa 31.12.2015 

 

starostka obce Andrejová riaditer ÚPSVaR Bardejov 

Príloha: č.l denně časové vymedzenie 




