
DoHoD.{č.|8i22l0l0/6
uzatvorená podl'a 5S 10 ods.3. ods.9 a nasl.

zákonač.117l2013 Z. z, o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Účastníci dohocly

ť'rad práce. sociá|ny,ch vecí a rodiny LiptovskÝ Mikuláš

Sídlo: M, M. Hodžu 178,1i30, 031 80 Liptovský Mikuláš

Y mene ktorého koná: Ing, Ján Ferianc

IČo: 30794536

(d'alej len,,úrad")

Stredná odborná škola polytechnická

Sídlo: Demánovská cesta 669, 03 l 0l Liptovský, Mikuláš

V mene ktorého koná: Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

IČo:0049l942

(d'alej len,,organizátor")

uzatvárajú
túto dohodu:

PreambuIa

Účelo* uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § l0 zákona ě.41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do

praxe.

článok I
Predmet dohody

l, PredmetomuzatvoreniatejtodohodyjeaplikáciasS l0zákonač,41112013Z.z.oponlocivhnrottrejrrúdzi vplatnom
znení do praxe.

2, Predmetotn tejto dohody je tíež závázok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto

dohody, a to prostredníctvom občanov v hrnotnej núdzi. ktoryclr úrčast' za ýmto úlčelonr zabezpečí itrad.

3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností úrčastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a

splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hrnotrrej núdzi.

č|ánok II
Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnostijedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:

b) dobrovofníckej činnosti (organizátor dobrovol'níckej činnosti je povinný riadiť sa zákonom č. 40612011 Z. z. o
dobrovo]'níctve a o 7lnene a doplnení niektoných zákonov)

2. Organizáíor je povinný zabezpečiť vykonávanieaktivačnej činnostivtermíneod01.04.20l8do31.12.2018.



5.

6.

Miesto qí,konu činnosti:

Demiinovská cesta 669, 03 l 0 l Liptor skj- \íik-ultiš

Druh činnosti:

- činnosti pri ťvorbe, ochrane, udráavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, kultumych, a cirkevných Pamiatok,

pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultumeho dedičsWa a pri organizovaní kulturnych, Športových,

telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí

- administratírrne práce pre verejnú správu

- ďalšie činnosti podťa osobitných zákonov

Denné časové vymedzenie vykonávania činnosti v dňoch utorok a štl,rtok od 08:00 hod. do 12:00 hod-

počet lytvorených miesťobčanov v hmotnej núdzi, ktorí budú zabezpečovať činnosti podl'a bodu 4 tohto Článku,

najviac: 10

článok lII
Práva a povinnosti úradu

l. úrad sa zavázuje poskytovať organizátorovi ílčast' občanov v hmotnej nťrdzi na ÚČely ql'konu Činnosti v zmysle tejto

dohody.

2. Úrad sa zavázuje zabezpečií'pre občana na vlastné náklady:

a) Úrazove poistenie.

3. úrad je oprávnerrý v.vkonávať kontrolu plnenia povinností ,,yplývajúcich z tejto dolrody organizátoronl, rrajmá kontrolu

výkonu činnosti v zmysle článku II tejto dohody,

článok IV
Práva a povinnosti orga.nizátora

!. organizátor sazav'ázlje zabezpeéiť dodržiavanie dohodnulich podmienok počas celého obdobia trvania dohodY.

2. Organizátor sa zav'ázllje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) ochranné osobné pracovné prostriedky,

b) pracovné prostriedky,

c) zdravotné pretlkazy, ak to charakter činností lyžaduje,

d) zabezpečenie úscholy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiaík:u činností a prevzaíia OOPP a PP od

občanov po skončení v,ýkonu činností.

3. Organtzátot sa zavdzlje vytvoriť zžkladné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zďravia Pri Práci a na vYlúČenie

rizík a faktorov podmieňujúcich vzrrik praco,mých irazov, chorób z povolania a iných poškodení zdtavia z práce a za tYmto

účelom si plniť všetky povinnosti vďahujúce sa na zamestnávatel'a, v zmysle zákona č. 12412006 Z. z, o bezPeČnosti a

ochrane zdraviapri práci a o znene a doplnení niekoných zákonov.

4. Organizátor bude odovzdávať evidenciu dochádzky nasledovným spósobom: osobne.

Č|ánok V
kontaktné osoby

Za irčelom organizácie a koordirrácie činrlosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohl'adu nad jej

r,]konom, úrad ustanovtrje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Michal Dvořák

Teleíónne číslo: 0905 914 723

E-mai lová adresa: michal,dvorak@upsvr.gov.sk
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J.

Za účelom organizácie a koordinácie činrrosti občana špecifikovanej v článku II tejtc ddicÓY a dohťadu nad jej

výkonom, organizátor ustanovuje kontakťnú osobu:

Meno a priezvisko: Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

Telefónne číslo: +42 1 90 57 38843

E-mailová adresa: fuzakova@polytechnika,sk

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupracovať Pri koordináoii gbČ*ilov a

vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zučastňujúcich sa na v,ýkone činnosti, kíorá musí byť predložená na

úrad vždy 1. pracovný deň nasledujúceho kalendámeho mesiaca po uplynutí prísluŠného mesiaca"MesaČná

evidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom orgmizátota, prípadne kontaktnou osobou

oprávnenou konať v mene organizátora a oprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivaěného centra),

účasť občarra na vykonávaní ěinnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom v mesačnej evidencii

dochádzky.

čHnok VI
Odstúpenie od dohody

V pdpade, ak organizíúor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmá ak svojím konaním, resp,

nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v člrinku II, alebo brániť Úradu vo v'ýkone jelro práv a

povinností, úrad je opráLrmený od dohody odstupiť/resp. móže odstupiť (odstupením od dohody táto dohoda zaniká

ku ttňu doručenia písomného odstupenia organizátorovi),

Novú dohodu úrad s organi zátoromuzatvorí najskdr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej

dohody.

článot VII
záverečné ustanovenia

Táto dohodaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, priěom kažóy zúčastnftov dostanejedno vyhotovenie,

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno lykonať 1en písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma

účastníkmi dohody.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastnikmi dohody,

úča§tníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tuto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a

súhlasia s ňou.

1.

2.

1.
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Vypracoval a za správnosť zodpovedá : Michal Dvqřď

Za oddelenie overil a schválil : Mgr. Jana Sálusová

v Liptovskom Mikuláši ar" .....l. l..:.9l:,,t1{$

-***-,*: M;i;í* F;;á# ;;;;;*{rk*;
----,,--,-,-*-,;/,
Ing. Ján Feriaírc

riaditeťka školy riaditel'úradu

1,1u -,"l,---


