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DOHODA 6. 21/42/010/74
uzatvorená podra § 10 ods. 3, ods. 5 pism. b), ods. 11, § 26 ods. 2 pism. g) a d'alšich
zákona 6. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nildzi a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v
znenf neskoršich predpisov (d'alej len „dohoda")
1. Úrad práce, sociálnych yea a rodiny Michalovce
Sfdlo: Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
V mene ktorého koná: Ing. Daniel Tiža, MBA, riaditel' firadu
IČO: 30794536
(d'alej len „úrad")
a
2. Obec, rozpočtová organizácia, ktorej zriad'ovatel'om je obec, alebo prispevková
organizácia, ktorej zriad'ovaterom je obec, resp. organizátor dobrovornickej činnosti
Obec Zemplinske Kopčany
Sfdlo: Zemplinske Kopčany 56, 072 17 Zemplinske Kopčany
V mene ktorého koná: Kohíit Ladislav, ( starosta obce )
IČO: 00325341
(d'alej len „organizátor")
(ilrad a organizátor d'alej spolu ako aj „íičastnici dohody ")
Preambula
tčelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej ruldzi a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (d'alej len
„zákon o pomoci v hmotnej mIdzi") do praxe.
Článok I
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovardi
v článku II tejto dohody, a to prostrednictvom osôb podra § 1 ods. 2 zákona o pomoci v
hmotnej núdzi nachadzajíicich sa v hmotnej madzi podra podmienok zákona o pomoci v
hmotnej madzi (d'alej len „občania"), ktorých íičasť za týmto íičelom zabezpeči
2. Za občana sa na íičely tejto dohody považuje pinoletý člen domácnosti podra § 10 ods. 3 a ods.
5 zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podra § 10 ods. 10 zákona
o pomoci v hmotnej nadzi.
3. Predmetom tejto dohody je aj fiprava práv a povinnosti íičastrifkov dohody pri zabezpečeni
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na
spinenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej
Článok II
Podmienky výkonu činnosti
1. Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočiiuje
v rozsahu 32 hodin mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodin podFa § 10
ods. 5 pfsm. b) zákona o pomoci v hmotnej niidzi pre jedného občana, a to formou:
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a) menšich obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu, ktorej zriad'ovatel'om je obec,
prfspevkovú organizáciu, ktorej zriad'ovaterom je obec,

c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri
odstraňovani následkov mimoriadnej situácie.

2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie alctivačnej činnosti v dobe od 01.01.2022 do
31.12.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
Kataster obce Zemplinske Kopčany

4. Druh činnosti:
- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvaterov obce
- starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
- podpora vzdelávania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a d'alšfch činnostf v sociálnej oblasti
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- d'aršie činnosti
- činnosti na predchádzanie mimoriadnej situácie
- činnosti počas mimoriadnej situácie
- činnosti pri odstraňovani následkov mimoriadnej situácie

5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodin vykonávania činnosti (od — do) denne :
Od 7:30 do 15:30hod, teda 8 hodin (pondelok, utorok streda, štvrtok, piatok)

6. Denné časové vymedzenie podra predchádzajaceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobil (zmena trvajfica viac ako 30 dni) dohodou fičastnikov
dohody vo forme pisomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dra) oznámenim
organizátora úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vytvorených miest pre občanov, ktori budil zabezpečovať činnosti podra odseku 4 tohto
článku, najviac: 41
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Článok III
Práva a povinnosti úradu
1. 1.'11-ad bude obsadzovať občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v pripade, le nimi bude disponovať.
2. 'Chad sa zaväzuje zabezpečiť:
a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (d'alej len „OOPP"),
b) vybrané druhy pracovných pomôcok (d'alej len „PP")
c) úrazové poistenie občanov,

3. f1rad je oprávnený koordinovať a kontrolovať íičasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § 10 ods. 11 a § 26 ods. 2 pism. g) zákona o pomoci v hmotnej
núdzi, zaznamendvať zistené skutočnosti a prejednávať ich s organizátorom.
4.
Článok IV
Práva a povinnosti organizátora
1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.
2.
3. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť:
a)
b)
c)
d)

vybrané druhy OOPP,
vybrané druhy PP,
zaškoliť občanov o BOZP,
úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanom na začiatku činnosti a ich ndsledné
prevzatie od občanov po skončeni výkonu činnosti.

4. Organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, nixlzového
stavu alebo výnimočného stavu (d'alej len „krizová situácia") a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujiice po skončeni krizovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (d'alej len „BOZP) a
na vylfičenie rizfk a faktorov podmieriujilcich vznik pracovných írazov, chorôb z povolania a
iných poškodeni zdravia z práce podra zákona 6. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a dopinenf
niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutf, opatrenf a
usmerneni vydaných Oradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pre občanov
vykondvajtIcich činnosti podmieňujace vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezniženej podra § 10 ods. 3 al 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný
zabezpečiť všetky OOPP, ktorých použivanie vyplýva z platných rozhodnuti, opatrenf a
usmernera vydaných thadom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky z dôvodu
vyhlásenia krizovej situácie.
5. Organizátor sa zaväzuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovnym
spôsobom: osobne.
6. Organizátor sa zaväzuje predložiť mesačnn evidenciu dochádzky občanov firadu vidy 1.
pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujticeho po mesiaci, za ktorý evidenciu
predkladá.
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7. Organizátor sa zaväzuje spolupracovať s &adorn pri pineni odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.
8. Organizátor je povinný pri pinenf predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v znenf
neskoršich predpisov.

dinok V
Kontaktné osoby

1. Za fičelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra
úradu):
Meno a priezvisko: TOnde Kulcsár
Telefemne čfslo: +421 905 942 133
E-mailová adresa: Tunde.Kulcsar@upsvr.gov.sk

2. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizátora):
Meno a priezvisko: Andrea Királyová
Telefemne čislo: +421907922280
E-mailová adresa: pencakova.a@azet.sk
3. Kontaktné osoby ustanovené účastnfkmi dohody sú povinné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedeni mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,
a zabezpečiť podpfsanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizátora, pripadne kontalctnou
osobou oprávnenou konať v mene organizátora, oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoručnými podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.
Článok VI
Trvanie a zánik dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2022.
2. fJčastnici dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné predčasne ukončiť doručenim pisomného
oznámenia o jej predčasnom ukončeni druhému účastnflcovi dohody.
3. V pripade, ak organizátor porušf svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak svojim
konanfm, resp. nekonanim bude mariť výkon činnostf špecifikovaných v článku II tejto dohody,
alebo bude brániť úradu vo výkone jeho práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto dohody a zo
zákona o pomoci v hmotnej núdzi, úrad môle od dohody odstúpiť; odstúpenim úradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpenf organizátorovi.
Článok VII
Osobitné protikorupčné ustanovenia
1. Očastnici dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanfm, uzatváranim alebo pinenim dohody, ktoré by spôsobilo, že by účastnici dohody
alebo osoby ovládané ačastrakmi dohody porušili akékorvek plat/16 protikorupčné všeobecne
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závazné právne predpisy. Tito povinnosť sa vzťahuje najma na neoprávnené pinenia, vrátane
urýchrovacich platieb (facilitation payments) verejným činiterom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blizkym osobám verejných činiterov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
2. tčastnici dohody sa zaväzujil, le neponnknu, neposkytnú, ani sa nezavialu poskytnnť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajncej v mene druhého účastnflca dohody a
rovnako neprijmn, ani sa nezaviažu prijat' od liadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany
konajncej v mene druhého účastnika dohody liadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inn, v
súvislosti s dojednávanim, uzatváranim alebo pineram dohody.

3. tčastníci dohody sa zavazujú bezodkladne informovať druhého fičastnflca dohody, pokiar si
budn vedomf alebo budn mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávani, uzatváranf
alebo pri pineni tejto dohody.

4 V pripade, že akýkorvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávanim, uzatváranfm alebo
pinenim dohody je poskytnutý nčastnikovi dohody alebo zástupcovi Ačastnfka dohody v rozpore
s týmto člardcom dohody, môle účastnflc dohody od dohody odstilpiť."

elánok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Tito dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prevezme jeden rovnopis
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Pisomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak právny
úkon urobený elektronickými prostriedkami je nčastrami dohody podpisaný zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto pripade dohoda
predstavuje pisomný original v elektronickej podobe a pfsomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2. V každom pfsomnom styku sú nčastnici dohody povinni uvadzať čfslo tejto dohody.
3. Zmeny a dopinenia tejto dohody je možné vykonať len formou pisomných a očfslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpfsaných oboma nčastnikmi dohody a
zverejnených v Centrálnom registri zmInv vedenom tradom vlády Slovenskej republiky.
Predchadzajncou vetou nie je dotknuté ustanovenie podra 61. II ods. 6 pfsm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliternou súčasťou.

4. trad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie pripadných zmien pri pineni záväzkov
vyplývajncich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5. Tito dohoda nadobnda platnosť dňom jej podpisania nčastnikmi dohody a nčinnosť dňom
nasledujncim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlnv vedenom tradom vlady
Slovenskej republiky.

6. tčinnosť tejto dohody skonči uplynutfm doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo
podra odseku 2 a 3 článku VI tejto dohody.
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7. Ĺičastnici dohody vyhlasuj6, 'le s6 oprávneni t6to dohodu podpfsať, že Si ju riadne a d6sledne
prečitali a salasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a
na znak s6hlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisuj6.
V pripade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:
„(dátum v elektronickom podpise)"

„(ditum v elektronickom podpise)"

Za organizátora:

Za 6rad:

„(podpisané elektronicky podra zákona č. 272/2016 Z. z.)"

„(podpisané elektronicky porn zákona Č. 272/2016 Z. z.)"

Koh6t Ladislav
štatutárny zástupca organizátora

Ing. Daniel Tiža, MBA
riaditef 6radu

V prfpade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:
dria

dria

Koh6t Ladislav
štatutárny zástupca organizátora

Ing. Daniel Tiža, MBA
riaditel' 6radu
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