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DoHoDAč.21ll7l010l17
uzatvorcná podľa $ 10 ods. 3, ods. 5 písm. b)' ods. 11, $ 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákonač.4I7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v
znení neskoľších predpisov (ďalej len,,dohoda")

1. Uľad pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho l, 940 36 Nové Zámky
V mene ktorého koná: Ing. Rudolf Hlavács, MBA, ľiaditeľ úradu
ĺČo zolg+sza

(ďalej len,,úrad")
a

2.
Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,92] 15 Šaľa
V mene ktorého koná: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ
IČo: oo:ootgs

(ďalej len,,organi zátor")

(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody ")

Preambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia $ 10 zákona č' 4l7l2)13 Z. z. o pomoci
v hmotnej nudzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

článok I
Predmet dohody

l. Pľedmetom tejto dohody je záväzok organizátoľa realizovať činnosť bliŽšie špecifikovanťr
v článku II tejto dohody, a to pľostredníctvom osôb podľa $ 1 ods. 2 zákonao pomoci v hmotnej
núdzi nachádzajtlcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej nudzi
(ďalej len,,občaniď'), ktorých účast' za týmto účelom zabezpeči iľad.

2. Za občana sa na účely tejto dohody povaŽuje plnoletý člen domácnosti podľa $ 10 ods. 3 a ods.
5 zákona opomoci vhmotnej nudzi okĺem členov domácnosti podľa $ 10 ods. 10 zákona
o pomoci v hmotnej nídzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
realtzácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonnýchpredpokladov pre poskýnutie dávky v hmotnej nudzĹ

ČHnok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32 hodín mesačne určených pľe jedného občana alebo v rozsahu hodín podľa $ 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre jedného občana, a to formou:
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menších obecných služieb pľe obec' rozpočtovú organizáciu' ktorej zriaďovateľom je obec,
príspevkovú organizáciu, ktorej zľiaďovateľom je obec.

2. organizátor je povinný zabezpeéiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01 .0l.2022 do
31.12.2022.

3. Miesto výkonu činnosti:
katastľálne územie mesta Šaľa

4. Druh činnosti:
- tvoľba, ochĺana, udrŽiavanie a zlepšovanie Životného pľostredia a ekonomických podmienok
obyvatel'ov obce
- starostlivosť, ľozvoj, ochrana azachovanie kultúľneho dedičstva
- podpora vzdelávania
- rozvoj a poskytovanie sociálnych sluŽieb a ďalších činností v sociálnej oblasti
- napomáhanie udržiavania poľiadku v obci
- ďalšie činnosti

5' Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti: Pondelok _ Piatok'
od 06.00 hod do 16.00 hod.

6. Denné časové vymedzenie podľa predchádzajúceho odseku moŽno zmeniť,
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (zmena tľvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov

dohody vo foľme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o Zmenu kľátkodobú (zmenatľvajúca najviac 30 dní) oznámenímorganizátora

úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vytvorených miest pre občanov, ktoľí budú' zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto
člĺĺnku' najviac: 100

Clánok III
Práva a povinnosti úľadu

l. Urad bude obsadzovať občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v pľípade, že nimi bude disponovať.

2. Urad sa zav'dzuje zabezpečiť:
a) vybrané druhy osobných ochĺanných pľacovných prostriedkov (ďalej len,,ooPPoo),
b) vybrané druhy pracovných pomôcok (ďalej len,,PP")
c) úrazove poistenie občanov.

3. Uľad je opľávnený kooľdinovať a konÍrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a $ 10 ods. 11 a $ 26 ods. 2 písm. g) zákona opomoci vhmotnej
ĺudzi, zaznamenávať zisteĺe skutočnosti a pľejednávať ich s organizátoľom.

čhnok IV
Pľáva a povinnosti oľganizátoľa

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodľŽiavanie dohodnutych podmienok počas celého obdobia
tľvania dohody.
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2. oľganizátor sa zaväzuje zabezpečit':

a) vybľané druhy ooPP,
b) vybrané druhy PP,

9) zdrav otné pr eukazy občanov, ak to charakter činnos tí vyžaduj e,
d) úschovu, evidenciu, vydávanie ooPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné

prevzatie od občanov po skončení výkonu činností.

3. organizátoľ je povinný zabezpečit' nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ',krízová situácia") a na ďalšie ouaoui. bázprostredne
nasledujúce po skončení kľízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a
zák|adnýchpodmienok na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zďraviapľi piaci (ďalej len,,B9ZP; a
na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných iruior, choľôb zpoNolania a
inýchpoškodení zdraviazprácepodľa zákonač. 12412006Z'z.oB1ZP uo'*.náadoplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov adodržiavanie platných rozhodnutí, opaiľení a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pľe äbčunou
vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v-hmôtnej Átlari vo výške
nezníženej podľa $ 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi' orginizátor je povinný
zabezpečit' všetky. o-'9Pľ' ktoľých používanie vyplýva z pÍatných ľozĺodnutí, 

"opät..nĺ 
ä

usmeľnení vydaných Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej ľepubliky z dôvodu vyhlásenia
kľízovej situácie.

4. organizátor sa zaväzuje odovzdávať mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným
spôsobom: osobne koordinátoľovi.

5 organizátor sa zaväzuje predloŽit' mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
pracovný deň kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktory evideĹciu
pľedkladá.

6. organizátor sa zaväzuje spolupracovat' s úradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať záznamy z kontľol vykonávaných úradom a tieto uvádzď pravdivo do mesačnlj
evidencie dochádzky občanov vypľacovanej spôsobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7. Organizátor je povinný pri plnení pľedmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom č.
I8l2018 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov.

čHnok V
Kontaktné osoby

1. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (kooľáinátoľ aktivačňého centra
úradu):
Meno a pľiezvisko: Dana Hlavatá
Teleťónne číslo: +42l 905 978 972
E-mailová adľesa: Dana.Hlavata@upsvr.gov.sk

2. Za úče|om organizácie a kooľdinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohľadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (iamestnan ec or[anizátoraj:

Meno a priezvisko: Helena Kysučanová
Telefonne č,íslo +42I770 59 8l4
E-mailová adresa: kysucanova@sala.sk 
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1
-) Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi 

.d.o!oay sú povinné spolupľacovat, pľi kooľdináciiobčanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky áue"'J' zúčastňujúcich sa na výkone činnosti,a zabezpečit'podpísanie tejto evidencie štatutáľnym 
"6;"; organizátora, pľípadne kontaktnouosobou oprávnenou konat' v mene organi.zitoru, op.áur'"nou kontaktnou osobou úľadua vlastnoľučnými podpismi občanov vykonávajúcich činĺosti.

I
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Táto dohoda sauzatvára na dobu uľčitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 31. 12.2022.

Účastníci dolrody sa dohodli' Že túto dŤ".dY je moŽné pľedčasne ukončit'doručením písomnéhooznámenia o jej pľedčasnom ukončenĺ dľuhému účastnikovi dohody.

V pľípade' ak oľganizátoľ poľuší svoje povinnosti vyplývaj19e ztejtodohody, najmä ak svojímkotraním' ľesp' nekonaĺrím bude ,nu.it'výkon.oinn"'iisp".iĺkovaných u elafiu II tejto dolrody,alebo bude bľánit' úľadu vo výkone jelro pľáv 
" 

p""ĺ""á'i í vyplývajucich ztejto dohod y a Zozákona o pomoci v hmotnej nu'dzi, ĺrád rnoze oa a'onoa/oä.tĺpiti odstúpením úradu od dohodytáto zaniká dňom doĺučenia oznámenia o odstúpen Í orgánizátorovi.

ČHnok VI
Tľvanie a zánik dohody

ČIánok VII
osobitné pľotikoľupčné ustanovenia

článok VIII
Záverečné ustanovenia

1
J

1' Učastníci dohody sa nesmú dopustit', nesmťt schválit', ani povolit' žiadnekonanie v súvislosti sdojednávanim, y71tvu.raním alebo pJnenĺm dohoJy, ktoré by spôsobi lo, žeby účastníci dohodyalebo osoby ovládané účastníkmi dohody po.usiíĺ'utetoľu.L platné protikorupčné všeobecnezáväzne pľávne predpisy. Táto povin''o.ľ .u '',."h;ŕ najnä na neopľávnené plnenia, vľátaneurýchl'ovacích platieb (faciliiation payments) verejnýnr činitel,om, zástupconr alebozamestnancom oľgánov verejnej spľávy alebo b!ízky. o.óua. veľejných'činiteľov, zástupcovalebo zamestnancov oľgánov_verejnej spľavy. J -"

2' Účastníci dohody sa zaväzujú. Že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkytnút, Žiadnemuzamestnancovi' zástttpcovi alebo tľetej stľane konajúcej v mene a.uľrJt'o účastníka dohody aľovnako nepľijmú, ani sa nezaviažuprijat'od Žiadneňo zamestnanca, zástupcu alebo tľetej stranykonajťrcej V mene dľuhého účastníkadónoay ziuaiy aar.ani inú výhodu' či peňažnú alebo inú, vsúvislosti s doj ednávaním, uzatv áľanímaleúo pm.nĺ- áohody'

3' Učastlríci dohody sa zaväzujubezodkladne infoľmovat'dľuhého účastníka dohody, pokial'si budúvedomí alebo budú mat' konkľétne podozľenie na Lo.,.,pcĺu pľi dojedná vanl, uzatváraní alebo pľiplnení tejto dohody.

4' V pľípade, Že akýkol'vek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávan ím, uzatváľanĺm aleboplnením dohody je poskytnutý účastníkávi dohody alebo zástupčovi účastníka dohody V ľozpoľes týrnto článkom dohody, môŽe účastník dohody oa aoLoay odstúpit,.,, 
-]

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, z ktoľých úľad pľevezme jeden rovnopisa organizátoľ pľevezme jeden ľovnopis. Písomná foľma dohody je zacioraná vždy aj, akprávnyúkon uľobený elektľonickými p.oit.i"dkumi je účastníkmi dohody podpísaný zaľučenýmelektľonickým podpisom alebo iaručenou elekiľonickou pečat'ou. V 
-taŕomto 

pľípade dohoda
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pľedstavuje písomný oľiginál v elektľonickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2. V kaŽdom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.

3' 
-Zm9ny 

a doplnenia tejto dohody je možné vykonat'len foľmou písomných aočíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpĺsaných obóma účastníkmi dohodý a
zverejnerrých v Centľálnom ľegistri zmlúv vedenóm 

-Uradom 
vlády Slovenskej ľepublíky.

Pľedchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II ods. 
"6 

pĺsm. b) tójto äohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou'

4' IJrad' a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pľi plnení záväzkov
vyplývaj úcich z tejto dohody bude prebiehat' elektľonicky.

5' Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnost, dňom
nasledujúc'm po dni jej zveľejnenia v Centrálnom registri zmluv ,r.a.ío. Úil;; ;i;;;
Slovenskej ľepubliky'

6' Učinnosť tejto dohody skončĺ uplynutím doby uvedenej v odseku l článku VI alebo podľa odseku
2 a3 článku VI tejto dohody.

7 ' Učastníci dohody vyhlasujú, Že sú opľávnení túto dohodu podpísat'' Že si ju ľiadne a dôslednepľečítali a súhlasia s jej obsahom' neuzavľeli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoľučne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohodauzatváraelektronicky:

,,(dátum v elektľonickom podpise)" ,,(dátum v elektronickom podpise),.

Za organizátoľa: Za urad':
"(podpísané elektronicky podl'a zákona č.272l20l6 Z. z.)'' ''(podpĺsané elektľonicky podI'a zákona č.272/2016 Z. z.),'

Mgr. Jozef Belický Ing. RudoliHlavács, MBA
štatutáľny zástupca organizátor& liaditel' úľadu

V prípade ak sa dohodaneuzatvára elektľonicky:

VNových Zámkocl'l dňa ď.5 lo.J)n1 V Nových Zámkoch dňa
2l, ']Ú- 2[)2l

**

*

M Jozef BelickÝ
J

Ing. }{iľosIzr'a ĺahoľákor'á

Rudolf Hlavács, MBA
ľiaditel'úľadu

Uľad pľáce' sociálnych vecí a ľodiny
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