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D A č.201151010/118
uzatvorená podťa § 10 ods. 3, ods, 1 1 a nasl.
zákonač.4I712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,dohoda")

D

Účastníci dohody
1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Sídlo: I]. Štúra53,934 01 Levice
V mene ktorého koná: Ing. Zuzana Šolopová, MBA, riaditeťka úradu

lČo: zolg+sse

(ďalej len,,úrad")
a

2. Organizátor

Tekovské múzeum v Leviciach
Sídlo: Sv. Michala é. 40,934 69 Levice
V mene ktorého koná: Judita Magnová, riaditeťka
IČo: :otozg+g

(ďalej len,,organi zátor")
(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastnícidohody")

preambula
Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v platnom zneni do praxe.
článot< I

Predmet dohody

1.

Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.

2.

Predmetom tejto dohody je závázok organizátota realizovať činnost' bližšiešpecifikovanú
v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len ,,občan"),
ktorých účasťzatýmto účelomzabezpečiúrad,

3.

Predmetom tejto dohody je aj úprava ptáv a povinností účastníkovdohody pri zabezpečeni
realizácie ěinnosti v zmysle čl. II. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi,

§ 10 zákona č. 41712013 Z. z, opomoci

článok II

Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti bližšiešpecifikovanej
a)

2.
3.

v bode 4. tohto článku dohody občana sa uskutoěňuje
v rozsahu 32 hodín mesačne, a to formou:
menšíchobecných služieb pre obec, rozpočtovúorganizáciu ktorej zriaďovateťom je obec,
prí sp evkov ú or ganizáciu ktorej zriaď ov atel'om j e obec,
Organizátor je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01 .01.2021 do

3I.I2.202I.
Miesto výkonu činnosti:
Sv. Michalač.40
Levice 934 0I

4.

Druh činnosti:
- tvorba, ochtana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok
obyvateťov obce
- starostlivost', rozvoj, ochrana azachovanie kultúrneho dedičstva
- podpora vzdelávania
- tozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činnostív sociálnej oblasti
- napomáhanie udržiavania poriadku v obci
- ďalšie činnosti

5.

Denné časovévymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od
Pondelok od 8,00 - do ]2,00 hod., teda 4 hodiny,
Utorok
od B,00 - do l2,00 hod., teda 4 hodiny,
Streda
od 8,00 - do ]2,00 hod., teda 4 hodiny,
šnrtok
od 8,00 - do ]2,00 hod., teda 4 hodiny,
Piatok
od 8,00 - do ]2,00 hod., teda 4 hodiny,

6.

Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budu zabezpečovat' činnosti podl'a bodu 4 tohto
článku, najviac: 5

-

do) denne

:

Článok III
Práva a povinnosti úradu

l.
2.

Úrad bude napíňat' vhodnými občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle bodu 6. čl. II.

tejto dohody, v prípade, že nimi bude disponovat'.

Úrad sa zavázuje zabezpeěiť pre občana na vlastné náklady:

a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (d'alej len,,OOPP"),
b) vybrané druhy pracovných pomócok (ďalej len ,,PP")

c)

3.

úrazovépoistenie,

Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovat' účasťobčanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § 10 ods. 1I zákona č. 4l7l20l3 Z. z, o pomoci v hmotnej núdzi, zaznamenávať
zistené výsledky a prejednávať ich s organizátorom.
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Článok IV
Práva a povinnosti organizátora

1.

zav'ánuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2.

Organizátor sa zavázuje zabezpeóiť pre občana na vlastné náklady:

Organizátor

a)
b)

c)
d)

sa

vybrané druhy OOPP,
vybrané druhy PP,
zdravotné preukazy, ak to charakter činnostívyžaduje,
úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanom na začiatku činnostía ich následné
prevzatie od občanov po skončenívýkonu činností.

3.

Organizátor tejto činnosti je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzovéhostavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situácia") a na ďalšie obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončeníkrízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad
prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri práci (ďalej
len ,,BOZP) a na vylúčenierizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných urazov, chorób z
povolania a iných poškodení zdravia z práce podťa zákona ě. 12412006 Z. z. o BOZP a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov a dodržiavanie platných
rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Uradom verejného zdravotnictva Slovenskej
republiky pre občanov vykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej
núdzi vo výške nezniženej podfa § 10 ods. 3 až |3 zákonač, 4l712013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v zneni neskorších predpisov. Organízátor je povinný zabezpečiť všetky OOPP, ktorých
používanie vyplýva z p|atných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Uradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia krízovej situácie.

4.

Organizátor sa zavázuje odovzdávať mesačnúevidenciu dochádzky nasledovným spósobom:
osobne do rúk koordinátora.

5.

Organizátor sa zavázuje predložiťmesačnúevidenciu dochádzky občanov úradu vŽdy 1.
pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí prísluŠnéhomesiaca.

6.

Organizátor sa zavázuje spolupracovať s úradom pri plnení bodu 3. článku III tejto dohody,
akceptovať výsledky kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzat' pravdivo do mesaČnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutým v bode 4. článku IV tejto
dohody.

7.

Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom Č.
I8l2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov.

čhnok V

Kontaktné osoby
1.

Za úéelomorganizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad

jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačnéhocentra

úradu):

Meno a priezvisko: Bc. Tatiana Tóthová
Telefonne čislo: +421 905338 1 1 7
E-mailová adresa: tatiana.tothova2@upsvr. gov. sk
2.

Za úěe|om organizácie a koordinácie činnosti oběana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohl'adu nad jej qýkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec
organizátora):
Meno a priezvisko: Judita Magnová
Telefónne číslo:4213 66312112
E-mailová adresa: tmlevice@nextra. sk

n

J.

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmidohody budú spolupracovať pri koordinácii občanov a

vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcichsa na výkone ěinnosti,

zabezpeéía,aby bola podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konat'v mene organizátora, oprávnenou kontaktnou osobou úradu a vlastnoručnými
podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.

čHnok VI

Trvanie azánikdohody
1.

Táto dohoda sauzatvára na dobu urěitú a to od nadobudnutia jej účinnostido 31.12.2021

Úěastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možnéukončit' písomnou dohodou oboch
účastníkovdohody alebo odstúpením zo strany úradu.
J.

V prípade, ak organizátor porušísvoje povinnosti vyplývajtrce ztejto dohody, najmá ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činnostíšpeciťrkovaných v čláŇu II, alebo brániť
úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad móže od dohody odstúpiť.Odstúpením úradu od
dohody táto zariká ku dňu doručenia písomného odstúpenia organizátorovi úradom.

článok VII

závereěné ustanovenia

je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom organizátor dostane jedno
vyhotovenie a úrad jedno vyhotovenie.

l. Táto dohoda
2.

Zmeny a doplnenia tejto dohody je možnévykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma účastníkmidohody,
ktoré budú zverejnené v Centrálnom registri zmliv Úradu vlády Slovenskej republiky. Dodatky
sa stanú neoddelitel'nou súčasťoutejto dohody.

Úrad a organizátot sa dohodli, že oznarrtovanie podstatných zmien pri plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať písomne dohodou obidvoch účastníkovdohody a
v ostatných prípadoch postačuje elektronická komunikácia (e-mailová adresa kontaktnej osoby).
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4.

Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma účastníkmidohody a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

5.

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítalisi ju, jej
obsahu porozumelí a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Leviciach

dňa

l0.lo . l0L0

V Leviciach

dňa

Lo _ 4o . LoLo
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TEKOVSKE MÚZEUM
VLEVICIACH

x

Sv, Michala 40

Ing. Zuzana

úradu
Úrad práce, sociá|nych vecí a rodiny Levice

TEKovsKÉ uúzeuM v LEvtclAcH

Dátum:
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-10-2020

číslozáznamu:

čislo sprsu:
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