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uzatyorená medzi

obcou Letničie

Sídlo:

V zastupení :

44 Letničie č, 35
Marián Dvorský, starosta obce
908

00 309 699
tČo:
269567500215600
ě. účtu:
2021065761
DIČ:
(ďalej len,,obec")

u

občanom v hmotnej núdzi
Peter Vrba
Ú*o, priezvisko,
Trvalý (prechodný) pobyt: 908 44
č. OP:
Dátum
(ďalej len orobčan v HN")

tiL1:

narodenia:

a

spoločne,,účastnícidohody"

ČHnokIúčeldohoay
Účelom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov.ao|9alli3abeznďenímenších
ŽÍvota, Životného Prostredia'
obecných služieb iá oil"", tto.e si určenéna zlepšanie
a sú vy,konávané _v_záujme obce
ekonomických a sociálnych podmienok 9brvlt9r9v obce
je evidovanýrrr-uchádzaČom o zamestnanie na UPSVaR Senica'
a vykonáva ich obJan,' kíoď
pdspevkov
p.ár,i.to Holíča zaróveí je poberate1,om dávky v hmotnej núdzi a
k dávke a má v obci trvalý pobyt,
čtánot< tI.

Predmet dohody

A.

Práva a povinnosti obce

1.

Zaradiť pobeiateťa

DvHN na výkon práce formou menšíchobecných služieb pre obec

za účelomv zrnysle článku I,

výkon práce formou menšíchobecných služieb pre obec

sa bude vykonávať:

pondelok ažpiatok od 8,00 hod do
v rozsahu 20 hodín týždenne, denné časovévymedzenie
pN dlhšej ako 3! d{,.!$e s občanom v HN
12,00hod., v ou"i iáičie. Ýpdpade doěasnej
obecných sluŽieb Pre obec v zmYsle
ukončená dohoda o podmienk*rr^r.yto"ávania menších
predpisov pre Ú9e_11
zákola SNR č. 369190 Zb. oobecnom zňadent v znení neskorŠÍch
opomoci vhmotnej núdzi
aplikácie § 12 ods. 4 pís.cl zákoya NR SR č.59gl2}03 Z,z,
predpisov,
u doplnení niónorl,ctr zákonov v znení neskorších
"'o

á*"

v termíne od: 01.02.2015

do: 30.11.2015

Druh práce: čistenie verejných priestranstiev v obci, upratovanie aúdrŽba budov

vo
zastávok
vlastníctve obce (interiér, exteriér), údržbacintodnov, upratovanie autobusových
a ich okolia, kosenie aúdňba zelených plóch verejných priestranstiev, čistenie potokov
v obci

2. Vyradit'

poberateťa DvHN z výkonu práce formou menšíchobecných sluŽieb pre
obec, ak porušíustanovenie uvedené v Cl. II písm. B bod 5 a 6 tejto dohody.

3.

Vyradiť poberateťa DvHN z ýkonu práce formou menšíchobecných služieb pre obec
dňom zistenia skutočnosti, že poberateť DvHN prestal splňať podmienky pre
poberanie dávky vhmotnej núdzi apdspevkov,

B. Práva

a

povinnosti občana v HN

1. Vykonávať prácu formou menšíchobecných služieb pre obec podťa podmienok

dohodnutých v Č1. II písm. A bod 1 tejto dohody, ako aj podťa vnútorných predpisov
a pokynov obce.

2.

oznámíťobci dóvody neúčasti,odmietnutia alebo skončenia práce formou menŠÍch
obecných služieb do 3 pracovných dní od vzniku jednej z týchto skutoČnostÍ.

3.

oznámiť úradu PSVaR skutočnosti, ktoré móžu ovplyvniť alebo ovplyvňujú nárok
na poberanie dávky pomoci v hmotnej núdzi a pdspevkov k dávke najneskór do 3
pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti.

4.

Dodržiavaťvnútornépredpisy obce, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri vykonávaní práce formou menších obecných služieb, sktor"ými bol
preukazateťne oboznámený. Dodržiavaťpokyny zamestnanca, ktorý orgarunlje prácu
formou menšíchobecných služieb.

5.

Zapísovaťsa denne do evidencie dochádzky. Oznámiť obci, v ktorej poberatel' DvHN
vykonáva prácu formou menšíchobecných služieb, dóvody nepfitomnosti na
pracovisku v dohodnutom čase.

6. V

pdpade požiadavky obce na vykonávanie práce formou menších obecných služieb
v iných ako dohodnutých dňoch a hodinách a na inom ako dohodnutom mieste má
poberateť DvHN právo talóto požiadavku odmietnut'. Rovnako má právo odmietnuť
vykonávanie práce formou menšíchobecných služieb vo vyrazne horších
podmienkach z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci, v zdraviu škodlivom
a inak nebezpečnom prostreái u,, inom druhu práce ako bol dohodnutý v Čt. tt písm.
A bode 1 tejto dohody. Ak obec nerešpektuje oprávnené a odóvodnené odmietnutie
lykonávania práce formou menších obecných služieb, ktoré by bolo aj v rozpore
s touto dohodou, poberateť DvHN tuto skutočnosť oznámi Úradu PSVaR.

Clánok III.
Ukončenie dohody

1. Riadne ukončenie tejto dohody nastane splnením závázkov ÚČastníkov dohodY
a súčasneuplyrrutím doby, na ktoru bola dohodauzatvorená.

2.

tejto dohodY.
Tento zmluvný vďahmožno ukončiťpísomnou dohodou účastníkov

J.

Ak

4.

móže
sa účastnícinedohodnú podťa bodu 2 tohto článku, ktorykoťvek účastník
lehotou, ktorá
dohodu vypovedať ajbezudania dóvodu sjednomesačnou výpovednou
druhému
zaěínapryn,ir oa prveno dňa nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede
účastníkovi.

v pfipade vážneho porušenia podmienok tejto dohody móže kažďý z účastníkov
oartopit od dohodý. Právne učinky odstupenia od dohody z dóvodu váůneho
porušenia jej podmienok nastávajú dňom doruěenia písomnéhooznámenia
odstupujúcenó rieastníka dohody o odstupení od dohody druhému účastníkovi,

dohody zo strany poberateťa DvHN sa považu.le
nedodžanie ustanoveni č1. II. písm. B bod 7 až 5 tejto dohody.

5. Za vižne porušenie podmienok

6. Dóvodom pre ukončenie dohody móže by, vyradenie

DvHN
ť.o!_eralera
A bod 2
zvykonávanla práce formou menších obecných služieb v zmysle Cl. II PÍsm.
a 3 alebo zmelaprávnych predpisov.
čtánok IV.
7áverečné ustanovenia

1.

zaradetia na práce formou menšíchobecných sluŽieb nevstuPuje Poberateť
DvHN do pracovnoprávneho vďalu- Z toho dóvodu sa na jeho zaradenie na výkon v
rámci práée formou menšíchobecných služieb nevďahujú ustanovenia Zákonúka
práce,lo však neznatnertá, že podmienky vykonávanía menších obecných služieb sú
p.e pát".ateťa DvHN výtazne-oamrre od oblyklých podmienok pre výkon pracovnej

V rámci

činnosti.
2.

poberatef DvHN berie na vedomie, že v pipade doČasnej pracovnej neschoPnosti
menších
nebude zo strany obce prijatý na jeho miesto vykonávania práce formou
doČasnej
obecných služiet iný poberáteť DvHN. Poberateť DvHN po ukonČení
služieb
obecných
menších
pracovnej neschopnošti .rroz" vo vykonávaru práce forlou
ou". pot učovaťv zmysle platnej dohody s obcou, pričom doba vykonávania práce
formou menších obetnýcír služieb sa mu o dobu dočasnej PN nePredlŽuje.
Vykonávanie práce formóu menších obecných služieb pre obec poberateťovi DvHN
kónčíuplynuiím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná neschopnosť poberateťa
DvHN trvá dlhšie ako je dohodnutá doba vy,konávania práce formou menŠÍch
obecných služieb pre obec.

formou menŠÍch
J. Ako ospravedlnená neúčasťpoberateťa DvHN na vykonávaní práce
obecných služieb móže byt'- akceptovaná pracovná neschopnosť alebo oŠetrovanie
člena iodiny nazáklaďe písomnéhovyjadrenia ošetrujúceho lekára, ako i odóvodnená
lekára,
a neodkladná návšteva lekára doložená písomným q,jadrením ošetrujúceho

Táto dohoda sa vyhotovuje v a (š§roch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Obec obdrží3 (tri), pričom dve odstupi Úradu PSVaR Senica, odboru
sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu pomoci v hmotnej núdzi a poberatel' DvHN 1
fiedno) vy,hotovenie. Dohoda nadobúda platnosť aj účinnosťdňom jej podpísania

obidvomi účastníkmi.

Akékoťvek zmeny a doplnky tejto dohody musia by' vykonané po vzájomnej dohode
účastníkova musia mať formu písomnéhododatku.
Pokiať nie je v tejto dohode uvedené inak, vďahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho
zikonníka a ostatné všeobecne záv'ázré právne predpisy majúce vďah k predmetu
azávázkom vyplývajúcim z tejto dohody.

Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, preěítali si ju, jej obsahu
porozumeli a srlhlasia sjej obsahom, neuzaweli ju vtiesni, atú za inak nápadne
nevýhodných podmienok anaznak súhlasu ju dobrovofne podpisujú.

V Letrričí,dňa 30.0l .2015

Á

,/jl ,

*
!Ť"!

peter

vrba

občan vHN

Marián Dvorský
starosta obce
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