DoHoDA
o

podmienkach lykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú

organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriad'ovatel'om je obec, resp.
dobrovol'níckej činnosti, uzatvorená podl'a § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5
Zákona č 41712013 Z. z. o pomoci vhmotnej núdzi aozmene adoplnení niektoých
zákonov (ďalej len,,dohoda"),

Učastnícidohody
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Sídlo: Vajanského č.17,905 01 Senica
Zastupený riaditeťom: Ing. Ján Kovár
tČo: Ta+laT
Bankové spojenie: štátna pokladnica čísloúčtu:1000126019/8180
(ďalej

len,,úrad')

a

0bec. rozpočtor,á organirácia alebo pdspevkor,á organizácia. ktorej zriad'ovatel'om je
oiree",-esp- organizr§t+r dgbrtyoťbíckej činn65g!,
obec Letničie
Sídlo: Letničie č.35,908 44
V zastupení: Nzíarian Dvorský starosta obce

ICO:00309699
Bankové spojenie: Prima Banka a.s., čísloúětu:2695675002/5600
( ďalej len,,organizátor")

azatvárajú
túto dohodu.

článok I
Preambula
Účelom uzaťvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskyuje pomoc v hmotnej
núdzi.

čHnok II
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je úprava práv

a

povinností účastníkovdohody pri zabezpečení

realizácie aktivačnej činnosti formou menšíchobecných služieb pre obec alebo

pre rozpočtovúorganizáciu alebo príspevkovú organizácttt ktorej niaďovateťom je obec,
resp. dobrovol'níckej činnosti (ďalej len ,,aktivačná čirrnosť")na účelyaktivačného príspevku,

ktoý je určený na podporu

udržiavanía pracovných návykov plnoietého lchádzača
o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (d'alej
Ien,,UoZ").

Clánok III
Práva
1.

a

povinnosti úradu

Úrad sa zavánlje, na účelyorganizovania aktivačnej čirrnosti v zmysle tejto dohody,
poskýovať obci údaje oIJoŽ,ktorí majú v obci twalý pobyt. Úrad je povinný poskytovať
uvedené údaje v mesačných intervaloch, písomne alebo elektronicky, najneskór do 20 dňa

nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2.

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účastiosób na menších obecných službách alebo
dobrovoťníckejčinnosti priamo na mieste ich výkonu.

čHnok IV
Práva a povinnosti organlzátora

_

_:---'-.'-:_; s- -=-" j:-:je l:!ez:,eči:' :Xrir-ačrúčir:ost' É.k.abr UoZ r-l-konál-animi
pacmr rrsitaii redomosri, odbod zrlerrcsti, prakúc§e skúsenosti a pracorrré návsk1,,
ktqre_by.im,pgmotrli.2§Pšiť_podmielty.=up.láfue.ni. á,jau_a=rthrrŤiace;

Z.

Organizátor

je povinný

zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre

3 UoZ ato

v termíne:

OdI.2,2015 do 30,11.2015 pre všetkýchUoZ,

pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín
mesačne a najviac 80 hodín mesačne.
Miesto výkonu aktivačnej činnosti : Obec Letničie
Druh aktivačnej čirrnosti:

Čistenie verejných priestranstiev a prícestných rigolov v obci, upratovanie aúdtžbabudov
vlastníctve obce (interiér, exteriér), kosenie aú&žbazelených plóch verejných
priestranstiev, údtžbacintorínov, upratovanie autobusových zastávok a ich okolia, čistenie
potokov v obci.

vo

3.

arganizátor plrre zodpovedá zA riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež
zabezpečuje dodržiavanie denného rozvrhu začiatku akonca vykonávania aktivačnej
činnosti UoZ, ktorý vedie v štrukture
:

Streda

Utorok

Pondelok

Piatok

Štvrtok

od-do od-do
od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do od-do
!asové rozpátie
v hodinách)
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3
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ločet
laradených UoZ

4.

počas celého obdobia trvania dohody,
Zabezpeěiťdodržiavanie dohodnutých podmienok

5.

dochádzky IJoz, ktorí sa zúčastňujúna
organizátot sa zavázllje viesť derrrrú evidenciu
mesačne úradu, vždy najneskór do 5
aktivačnej činnosti, ktorú je povinný predkladat
D_"l,"á evidencia dochádzky musí byť
pracovných dní po upiynutí príslušnáo mesiaca.
účasťIJoZ na vykonávaní aktivačnej
podpísaná štatutár;y; o.gáoo,o igin|zetora,
podpisom v dennej evidencii dochádzky,
činnosti potwdzujú UoZ svojím vlastriručným
ktoru vedie or ganízátor,

Ctággk

V

Skončenie dohody

splnením závázkov oboch účastníkov
Riadne ukončenie tejto dohody nastane riadnym
tejto dohody.
2.

dohody účastníkovdohody.
Dohodu možno ukončiťnazák|adepísomnej
z tejto dohody, úrad je
otganízátor porušísvoje povinnosti vyplývajúce
od dohodý dohoda zaniká ku dňu doručenia
oprávnený od dohoáy odstipiť; odstupením
odstupenia organizátorovi,

v prípade ak,

4.

po uplynutí troch mesiacov od
Novú dohodu urad s orgaruzátotom uzatvorí najskór
odstúpenia od predchá dzajícej dohody,

Clánok VI
záverečné ustanovenia
1.

Táto dohoda je vyhotovená

v2

1
vyhotoveniach, pričom každý z účastníkovobdrží

ryhotovenie.

2.

len
Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať

na zák\ade písomnéhonávrhu

jedného z účastníkovdohody, písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma
účastríkmidohody.

3. Táto

dohoda nadobúda platnosť

a

účirrnosťdňom

jej podpísania oboma

účastníkmi

dohody.

4.

Účastníci tojto dohody ,vyhlasujú, že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, prečítalisi ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, neuzavreli ju Ý tiesni arri za inak neqýhodných
podmienok

V Letničídňa 30.1.2015
t
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Marian nvýsk<l

Ing. Ján Kovar,

starosta obce

riaditeť Úpsvn

