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DOHODA Č.22/12/O1O/44 
uzatvoreriá podla § 1 0 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. I 1, § 26 ods. 2 písm. g) a dalších 

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopinení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (dalej len ,,dohoda) 

i. 	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 
Sídlo: Šumperská 1, 971 01 Prievidza 
V mene ktorého koná: Ing. Jozef Fabian, riaditel úradu 
iČo: 30794536 

(dalej len ,,úrad) 
a 

2. Obec, rozpočtová organizácia, ktorej zriadovatelom je obec, alebo príspevková 
organizácia, ktorej zriadovatelom je obec 
Obec Nevidzany 
Sídlo: Nevidzany 49, 972 27 Lieštany 
V mene ktorého koná: Ing. Beáta Vrecková, starostka obce 
ičo: 00648345 

(dalej len ,,organizátor) 
(úrad a organizátor dalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ) 

Preamb u la 

ÚČelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zrnene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len 
,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi) do praxe. 

Článok I 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovat činnost bližšie špecifikovanú 
v článku 11 tejto dohody, a to prostredníctvom osb podla § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podla podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi 
(dalej len ,,občania), ktorých účast za týmto účelom zabezpečí úrad. 

2. Za občana sa na účely tejto dohody považuje pinoletý člen domácnosti podia § 10 ods. 3 a ods. 
5 zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podla § 10 ods. 10 zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi. 

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení 
realizácie činnosti v zmysle článku 11 tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na spinenie 
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. 

Článok 11 
Podmienky výkonu Činnosti 

1. Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu 
32 hodín mesačne určených pre jedriého občana alebo v rozsahu hodín podla § 1 O ods. 5 písm. b) 



a) menších obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu, ktorej zriadovateľorn je obec, 
príspevkovú organizáciu, ktorej zriadovateľorn je obec, 

b) dobrovolníckej činnosti (organizátor dobrovolníckej činnostijepovinný riaditsa zákonot č. 
406,12011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zrnene a dopinení niektoých zákonov v znení neskorších 
predpisov) alebo 

c) prác na predchádzanie rnimoriadnej situácii, počas vyh!ásenej rnirnoriadnej situácie a pri 
odstraňovaní riásledkov mimoriadnej situácie. 

2. Organizátor je povinný zabezpečit vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 02.01.2023 do 
31.12.2023. 

3. Miesto výkonu činnosti: 
Obec Nevidzany a katastrálne územie obce 

4. Druh činnosti: 
- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonornických podmienok 
obyvatelov obce 
- starostlivost, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva 
- podpora vzdelávania 
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a dalších činností v sociálnej oblasti 
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci 
- dalšie činnosti 
- činnosti pre osoby so zdravotných postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby 
počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu 
odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby, 
nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť  iných osab seniorov, osoby trpiace dornácirn 
násilírn a nezamestnané osoby alebo činnosť  pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších 
Činností v oblasti sociáinych vecí a zdravotníctva 
- činnosti v neforrnálnom vzdeiávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti 
práce s mládežou 
- Čínnosti pri odstraňovaní následkov prírodriých a ekologických katastrof pri humanitárnej 
pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní 
rozvojových programov v rámci projektov dornácich, zahraničných a rnedzinárodných organizácií 

- činnosti pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, kultúrnych, a 
cirkevných parniatok, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri 
organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových 
podujatí 
- Činnosti pri odstraňovaní foriern sociálneho a ekonomickčho znevýhodnenia a znevýhodnenia 
vyplývajúceho z davodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cielom je zabezpečit rovnost 
príležitostí v praxi 
- činnosti pri začleňovaní osab žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najrnä 
pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia 
- administratívne práce pre verejnú správu 
- ďalšie činnosti podla osobitných zákonov 
- Činnosti na predchádzanie mirnoriadnej situácie 
- činnosti počas mimoriadnej situácie 
- činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie 

5. DennČ  časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od - do) denne: 
a. začiatok: 02.01.2023 



b. dĺžkado: 31.12.2023 
c. hodina začiatku a skončenia: 7:00-24:00 h (v súlade s potrebami organizátora, kde je možné 

individuálne upravovať  pre určené pracovné činnosti hodinu začiatku a skončenia). 

6. Denné časové vymedzenie podla predchádzajúceho odseku možno zmeniť, 
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov 

dohody vo forme písomriého dodatku k tejto dohode, 
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznámením organizátora 

úradu v elektronickej podobe. 

7. Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budú zabezpečovať  činnosti podla odseku 4 tohto 
článku, najviac: 10 

Článok 111 
Práva a povinnosti úradu 

i. Úrad bude obsadzovat občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle odseku 7 článku 11 
tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať. 

2. Úrad sa zaväzuje zabezpečit: 
a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (dalej len ,,OOPP), 
b) vybrané druhy pracovných pomč cok (dalej len ,,PP) 
c) úrazové poistenie občanov, 

3. Úrad je oprávnený koordinovat a kontrolovat účast občanov na činnostiach v zmysle článku 11 
tejto dohody a § 10 ods. 1 1 a § 26 ods. 2 písm. g) zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi, zaznamenávat zistené skutočnosti a prejednávat ich s organizátorom. 

Článok IV 
Práva a povinnosti organizátora 

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť  dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia 
trvania dohody. 

2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečit: 

a) vybrané druhy ooPP, 
b) vybrané druhy PP, 
c) zdravotné preukazy občanov, ak to charakter činností vyžaduje, 
d) úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a pP občanom na začiatku Činností a ich následné 

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností. 

3. Organizátor je povinný zabezpečit nielen v čase vyhlásenia rnimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu (dalej len ,,krízová situácia) a na dalšie obdobie bezprostredne 
riasledujúce po skončení krízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a 
základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (dalej len ,,BOZP) 
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorčb z povolania a 
iných poškodení zdravia z práce podla zákona č. 1 24/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a 
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov 
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške 
nezníženej podla § 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný 
zabezpečiť  všetky OOPP, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a 
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dčvodu vyhlásenia 



krízovej situácie. 

4. Organizátor sa zaväzuje odovzdávat mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným 
spásobom: predkladat mesačne úradu, vždy 1. pracovný deň  nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Denná evidencia dochádzky musí byt podpísaná 
štatutárnym orgánom organizátora, prípadne inou osobou oprávnenou konat v tejto veci v mene 
organizátora. 

5. Organizátor sa zaväzuje predložit mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1. 
pracovný deň  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu 
predkladá. 

6. Organizátor sa zaväzuje spolupracovat s úradom pri pinení odseku 3 Článku 111 tejto dohody, 
akceptovat záznamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať  pravdivo do mesačnej 
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spásobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku. 

7. Organizátor je povinný pri pinení predmetu tejto dohody postupovat v súlade so zákonom Č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Článok V 
Kontaktné osoby 

1. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku 11 tejto dohody 
a dohladu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačného centra 
úradu): 

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Gašparovič  
Telefánne číslo: +421 46 2441 374, +421 905 679 525 
E-mailová adresa: milo s.gasparovicupsvr.gov. sk 

2. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku 11 tejto dohody 
a dohladu nadjej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizátora): 

Meno a priezvisko: ng. Beáta Vrecková 
Telefánne číslo: +421 903 898 702 
E-mailová adresa: obecnevidzanypd@centrum. sk  

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody sú povinné spolupracovat pri koordinácii 
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na výkone činnosti, 
a zabezpečit podpísanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizátora, pripadne kontaktnou 
osobou oprávnenou konat 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 nadobudnutiajej účinnosti do 31.12.2023. 

2, Účastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné predčasne ukončiť  doručením písomného 
oznámenia o jej predčasnom ukončení druhému účastníkovi dohody. 

3. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vvolývajúce z teito dohodv. naimä ak vniím 



konaním, resp. nekonaním bude marit výkon Činností špecifikovaných v Článku 11 tejto dohody, 
alebo bude bránit úradu vo výkone jeho práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody a zo 
zákona o pomoci v hmotnej núdzi, úrad m6že od dohody odstúpit; odstúpením úradu od dohody 
táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení organizátorovi. 

Článok VII 
Osobitné protikorupčné ustanovenia 

i. Účastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváiit, ani povolit žiadne konanie v súvislosti s 
dojednávaním, uzatváraním alebo pinením dohody, ktoré by sp6sobilo, že by účastníci dohody 
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékolvek platné protikorupčné všeobecne 
záväzné právne predpisy. Táto povinnost sa vzťahuje najmä na neoprávnené pinenia, vrátane 
urýchlovacích platieb (facilitation payments) verejným činitelom, zástupcom alebo 
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných Činitelov, zástupcov 
alebo zamestnancov orgánov verejnej správy. 

2. Účastníci dohody sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnút žiadnemu 
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a 
rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijat od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany 
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, Či peňažnú alebo inú, v 
súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo pinením dohody. 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú bezodkladne informovať  druhého účastníka dohody, pokial si budú 
vedomí alebo budú mať  konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri 
p[není tejto dohody. 

4. V prípade, že akýkolvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 
pinením dohody je poskytnutý účastníkovi dohody alebo zástupcovi účastníka dohody v rožpore 
s týmto článkom dohody, m6že účastník dohody od dohody odstúpit. 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prevezme jeden rovnopis 
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak právny 
úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaručeným 
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečatou. V takomto prípade dohoda 
predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa 
nevyhotovuje. 

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

3. Zmeny a dopinenia tejto dohody je rnožné vykonat len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpísaných oboma účastníkmi dohody a 
zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky. 
Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podla č1. 11 ods. 6 písm. b) tejto dohody. 
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitelnou súčastou. 

4. Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pri pinení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehat elektronicky. 

5. Táto dohoda nadobúda platnost dňorn jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť  dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády 
S Iovenskej republiky. 
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6. Účinnost tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 Článku VI alebo podla odseku 
2 a 3 Článku VI tejto dohody. 

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat, že si ju riadne a ds1edne 
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky: 

,,(dátum v elektronickom podpise) 

Za organizátora: 
,,(podpisané elektronicky podľa zákona Č. 272/2016 Z. z.) 

Ing. Beáta Vrecková 
štatutárny zástupca organizátora 

,,(dátum v elektronickom podpise) 

Za úrad: 
,,(podpísané elektronickypodľa zákona Č. 272/2016 Z. z.) 

Ing. JozefFabian 
riaditel úradu 

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky: 

 

Iie&ta V recxu 	va 
1lO7stjostka obce 

 

 

riaditeľ  úradu 


