
DOHODAE.t6l07l0l0lt7
uzatvoren6 podl'a $ l0 ods. 3, ods. 9 a nasl.

zAkona E. 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej nridzi v platnom zneni

Uiastnici dohody

0rad price, sociilnych veci a rodiny Senica

Sidlo: Vajansk6ho 17,905 0l Senica

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

reot 30794s36

(d alej len ,,iuad")

Zdkladn6 Skola

Sidlo: Sadov6 620, Senica l, 90501

V mene ktor6ho kon6: Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditellka

Ieo: 31827705

(d'alej len,,organiz6tor")

ruzatvirajf
tfto dohodu:

Preambula

fdelom uzatvorenia tejto dohody je aplik6cia $ l0 z6kona 8.41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej nridzi v platnom zneni do

praxe.

tlinot< I
Predmet dohody

l. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplik6cia $ l0 zikona E. 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej nridzi v platnom

meni do praxe.

Z. predmetom tejto dohody je tieL zivdzpk organizhtora realizpva( dinnost' bliZ5ie Specifikovanri v dlanku II tejto

dohody, a to prostrednictvom obdanov v hmotnej nridzi, kton-fch t(ast za t'.imto ridelom zabezpeEi irad.

3. Dalej je predmetom tejto dohody riprava prdv a povinnosti ridastnikov dohody pri zabezpeleni realiz6cie dinnosti a

splneni zikonnich predpokladov na poskytnutie d6vky v hmotnej nirdzi'

dl6nok II
PodmienkY vi'konu iinnosti

l. Vfkon dinnostijedndho obdana sa uskutodiuje v rozsahu 32 hodin mesadne, a to formou:

menlich obecnfch sluZieb pre obec alebo pre rozpodtovir organiz6ciu alebo prispevkovri organiz6ciu, ktorej

zriad'ovatel'om je obec.

2. Organizdtor je povinnf zabezpetit vykon6vanie aktivadnej dinnosti v termine od 0 LOl .201 7 do 3l .12.2017 .



3. Miesto vfkonu dinnosti:

Sadov6 620, Senica l, 90501

4. Druh dinnosti:

- Worba, ochrana, udrZiavanie a zlep5ovanie Zivotn6ho proshedia a ekonomich.ich podmienok obyvatel'ov obce

- podpora vzdel|vania

- d'alSie dinnosti

5. Denn6 dasov6 vymedzenie vykon6vania dinnosti (od - do) : od 8.00 do 16.00 hod.

6. Podet vytvorenfch miest/obdanov v hmotnej nfdzi, ktori budri zabezpedovat' dinnosti podl'a bodu 4 tohto ilenku
najviac: 5

ilfnok III
Priva a povinnosti firadu

l. Urad sazavdzuje poskytovat'organiz6torovi ridast'obdanov v hmotnej nridzi na idely v'-fkonu dinnosti v zmysle tejto
dohody.

2.lJrad sa zavdouje zabezpelit' pre obdana na vlastn6 n6klady:

irazov6, poistenie.

3. Orad je opr6vnenlf vykon6vat'kontrolu plnenia povinnosti vypllfvajricich z tejto dohody organizffiorom, najmii kontrolu
vr-ikonu dinnosti v zmysle dl6nku II tejto dohody.

ilinok Iv
Prdva a povinnosti organizitora

l. Organizhtor sa zavdatje zabezpeEit dodrZiavanie dohodnufjch podmienok podas cel6ho obdobia trvania dohody.

2. Organizhtor sa zavdztje zabezpeEif pre obdana na vlastn6 n6klady:

a) ochrann6 osobn6 pracovnd prostriedky

b) pracovn6 prostriedky,

c) zdravotn6 preukary, ak to charakter iinnosti vyZaduje

d) zabezpetenie rischovy, evidencie, vyd6vania OOPP a PP obdanom na zaliatku dinnosti aprevzatiaOOpp a pp od
obdanov po skondeni v'-fkonu dinnosti.

3. Organizitor sazav'dzruje vytvorit' z6kladn6.podmienky na zaistenie bezpednosti a ochrany zdraviapri pr6ci a navyhidenie
rizik a faktorov podmiefiujricich vznik pracovnfch itrazov, chordb z povolania a injch po5kodeni zdravia z pr6ce a za flmto
fdelom si plnit' v5etky povinnosti vztahujfce sa na zamestn6vatel'a, v zmysle zilkona (,. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri pr6ci a o znene a doplnenf niektorjch z6konov.

4. Organizirtor bude odovzd6vat evidenciu dochddzky nasledovnfm sp6sobom: osobne, pripadne e-mailom na dohodnutfi e-
mailovf adresu.

ttfnot< V
Kontaktn6 osoby

l. Zalf'lelom organizfucie a koordin6cie dinnosti obdana Specifikovanej v dl6nku II tejto dohody a dohl'adu nad jej
v'-ikonom, frad ustanovuje kontaktnf osobu:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Drabi5d6kov6

Telef6nne dislo: 034 2440 350,0905 918 682

E-mailov6 adresa: miroslava.drabiscakova@upsvr.gov.sk

2. Za lf'Eelom organizicie a koordin6cie dinnosti obdana Specifikovanej v dlilnku II tejto dohody a dohl'adu nad jej
vykonom, or ganiziltor ustanovuj e kontaktnf osobu :



.. 

Meno a priezvisko: Marcela Ravasová 

Telefónne číslo: 034 651 43 80, 0905 621 996 

E-mailová adresa: ravasova.marcela@zs3senica.sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupracovať pri koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti, ktorá musí byť predložená na
úrad vždy 1. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačná
evidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konať v mene organizátora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačného centra).
Účasť občana na vykonávaní činnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom v mesačnej evidencii
dochádzky.

Článok VI 
Odstúpenie od dohody 

1. 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 predchádzajúcej
dohody.

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 oboma
účastníkmi dohody.

3. 

4. 

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si j �b�IC�,zumeli a
'hl . -  su as1a s nou. 

�= 

III.Základná škola

------...........
Ing. Ján Kovár 

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Senica 




