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DoHoDAč.27/l7l012ll3

uzatvorená podľa $ 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 4I7/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
ntdzi a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
(ďalej len,,dohoda")

1. Úľad

pľáce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
V mene ktorého koná: Ing' Rudolf Hlavács, MBA, riaditeľ úradu

ĺČozolg+sze

(d'alej len,,úrad")

a

2.

Obec
Mesto Šaľa
Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7,927 15 Šaľa
V mene ktorého koná: Mgr. Jozef Belický, primátor

tČo: oo:ootss

(ďalej len,,organizátoľ")
(úľada organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastnícidohody ")

Článok l
Pľeambula
Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskyruje pomoc v hmotnej núdzi
alebo o pomoc v hmotnej nudzi požiadali (ďalej len ,,IJoZ") v súlade s ustanovením $ 12 ods.
3 písm. b) bod 5 zákona č 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nidzi a o Zmene a doplnení
niektoýh zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej
núdzi").

ČMnok II
Pľedmet dohody
Predmetom tejto dohody je zžwäzokorganizätora zabezpečiť reallzáciu aktivačnej činnosti
bliŽšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody aúpravaptáv a povinností účastníkovdohody
pri zabezpečení a výkone menšíchobecných sluŽieb pre obec (ďalej len ,'aktivačná čirurosť")
na účelyvýplaty aktivačnéhopríspevku, ktoľýje určený na podporu udržiavania pracovných
návykov UoZ'
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ČHnok III
Pľáva a povinnosti úľadu

1. Úrad sa

zavázuje poskytnúťorganizátorovi údaje o|]oZ (listinne alebo elektronicky), v
rozsahu nevyhnutnom pľi plnení pľedmetu tejto dohody na dosiahnutie jej účeluv zmysle
zákona o pomoci v hmotnej nudzi.

2.

je oprávnený vykonávať kontrolu účastiosôb na aktivačnej činnosti priamo na mieste
ich výkonu.
IJrad,

článok IV
Pľáva a povinnosti organizátora

l.

organizátor sa zavázuje zabezpečiťaktivačnúčinnosťtak, aby UoZ vykonávanými
prácami získali, udľžalisi, pľehĺbiľsi alebo zvýšili si vedomosti, odboľné

zručnosti, pľaktickéskúsenosti a pľacovné návyky, ktoľéby im pomohli zlepšiťpodmienky
uplatnenia sa na tľhu práce.

Organizátor sa zavázuje odovzdať úradu menný
nástupu na aktivačnúčinnosť.

zoznamUoZ do 3 pľacovných dní od ich

2. organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.0I.2022
do 3I'Í2.2022 pre najviac I0 UoZ pľičomrozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na
jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne.
Miesto výkonu aktivačnej činnosti :
Katastľálne územie mesta Šaľa

Druh aktivačnej činnosti:

A _ menšie obecné služby
3. organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnuých podmienok pri výkone
aktivačnej činnosti počas celého obdobia trvaĺia dohody.

4' organizátor plne zodpovedá za dodrŽiavanie denného rozvrhu 'začiatku a skončenia
výkonu aktivačnej činnosti UoZ. Denné časovévymedzenie ľesp. začiatok a dižka
vykonávani a aktiv ačných činností,j e zadefi nované nasledovne
Pondelok - Piatok od 7,00 - do 12,00 hod.

:

5. Denné časovévymedzenie' resp. začiatok a dlzkavykonávania aktivačných činnostípodl'a
predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o Zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov
dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,

b) ak sa jedná o Zmenu kľátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznámením
organizátota úľaduv elektronickej podobe.
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6.

organizátor sa zavázuje predkladať úľadumesačnúevidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa
zúčastňujúna aktivačnej činnosti, a to vždy 1. pľacovný deň kalendáľneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu pľedkladá. Mesačná evidencia
dochádzky UoZ musí bý'podpísaná štatutárnym orgánom organizátota aIJoZ.

7.

organizátor je povinný zabezpečiťnielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzovéhostavu alebo vynimočnéhostavu (ďalej len ,,kĺízovásifuácia") a na ďalšie
obdobie bezprostredne nasledujúce po skončeníkrízovej sifuácie' dodľŽiavanie
všeobecných zásad prevencie a zéĺkladných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravía pľi práci (d'alej len ,,BoZP") a na vylúčenierizik a faktorov podmieňujúcich
vznik pracovných irazov, chorôb z povolania a iných poškodenízdtavia z práce podľa
zákona č. 124/2006 Z. z. oBoZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskoľšíchpredpisov a dodrŽiavanie platných ľozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných
Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pre občanov vykonávajúcich
činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa $ 12 ods. 3 písm' b)
bod 5, resp. 6 zákona o pomoci v hmotnej ĺúdzi.otganizátor je povinný zabezpečiť
všetky osobné ochĺannépracovné prostriedky, ktoých používanievyplyva z platných
rozhodnutí, opatľenía usmeľnenívydaných Úľadom verejného zdľavotníctva Slovenskej
republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.

8.

Organizátorje povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskoľšíchpredpisov.

č. l8/20l8 Z. z.

Článok V
Tľvanie azánikdohody

l.
2.
3.

Táto dohoda sa uzaíĺátana dobu určitu a to od nadobudnutia jej účinnostido 3t 'I2.2O22.

Učastnícidohody sa dohodli, že tuto dohodu je možnépľedčasneukončiťdoručením
o jej predčasnom ukončenídruhému účastníkovi.

písomného oznámenia

Vprípade, ak organizáttor porušĺsvoje povinnosti vyplývaj'Úce ztejto dohody, úrad od

dohody odstúpi. odstupením úľadu od dohody tŕúozaniká dňom doručenia oznámenia o
odstúpeníorganizátoľovi.

čtánok VI
osobitné pľotikoľupčné
ustanovenia
Učastnícidohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť Žiadne konanie v
súvislosti s dojednávanim,lzatváraním alebo plnením dohody, ktoré by spôsobilo, Že by
účastnícidohody alebo osoby ovládané účastníkmidohody porušili akékoľvek platné

protikorupčnévšeobecne záwázné pľávne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na
neoprávnené plnenia, vrátane uľýchl'ovacích platieb (facilitation payments) verejným
činiteľom,zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym
osobám veľejných činiteľov,zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej spľávy.
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2.

3.

Učastnícidohody sa zavänljil, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviaŽu poskytnúť
žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej stľane konajúcej v mene druhého
účastníkadohody a ľovnako neprijmú, ani sa ĺezaviažllpľrjať od žiadneho zamestnanca,
zástupcu alebo tľetej strany konajúcej v mene druhého účastníkadohody Žiadny dar, ani
inú výhodu, či peťnŽnúalebo inú, v súvislosti s dojednávaĺim, uzatlláraním alebo
plnením dohody.
Učastníci dohody sa zavázujú bezodkladne informovať druhého účastníkadohody, pokiaľ
si budú vedomí alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní,
uzatvárani alebo pri plnení tejto dohody.

4. V

prípade, že akýkol'vek daľ alebo výhoda v súvislosti s dojednávanim, uzafuáranim
alebo plnením dohody je poskytnutý účastníkovidohody alebo zásfupcovi účastníka
dohody v ľozpore s týmto článkom dohody, môŽe účastníkdohody od dohody odstupiť.

čhnok VII

Zánerečnéustanovenia

l.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých itrad prevezme jeden ľovnopis
a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak

právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmidohody podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto
prípade dohoda predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písornný rovnopis
v listinnej podobe sa nevyhotovuje.

2. V

každom písomnom styku sú účastnícidohody povinní uvádzať číslotejto dohody.

3.

Zmeny a doplnenia tejto dohody je možnévykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma účastníkmidohody
a zverejnených v Centľálnom ľegistľizm|ilv vedenom Uradom vlády Slovenskej
republiky' Pľedchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podl'a čl' v ods. 5 písm. b)
tejto dohody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitel'nou súčasťou'

4.

IJrad a organizŕúor sa dohodli, Že oznamovanie prípadných zmien pri plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehat' elektronicky.

5.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmidohody a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centľálnom registľi zm\iv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

6. Učinnosťdohody skončíuplynutím doby uvedenej v odseku 2 článku IV
podľa odseku 2 a 3 článku V tejto dohody.
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alebo

7. Účastníci dohody

vyhlasujú, že sú oprávnení tuto dohodu podpísať,že si ju ľiadne
a dôsledne prečítalia súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za näpadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V pľípade, ak sa dohodauzafuára elektľonicky:
,,(dátum v elektľonickom podpise)"

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za organizátora;
''(podpísané

Zalúrad:

elektronicky podl'a zákona č.27212o16 Z' z.)"

''(podpísané

Mgr. Jozef Belický

elekĺronicky podlh zrĺkona č. 272/2016 Z. z.)"

Ing. Rudolf Hlavács,

štatutárny zästllpca or ganizáltor a

riaditeľ úradu

MBA

V pľípade ak sa dohodaneuzatvära elektronicky
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