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DoHoDAč.18/19/010/35
vzatvorená podťa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.

zákona č. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneni

Učastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie 16I],O22 01 Čadca
V mene ktorého koná: PaedDr. Jozef Cech - riaditef úradu
lČo golg+ssa

(ďalej len,,úrad")
a

O r ganizáto r d ob rovo_I'níckej činn o sti
Kysucká knžnica v Cadci

Sídlo: 17. Novembra 1258, O22OI Čadca
V mene ktorého koná: PhDr. Janka Bírová - riaditeťka knižnice
IČo: :ot+soog

(ďalej len,,organi zátor")

uzatvárajú
túto dohodu:

preambula

Účelo- uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 4I7l20I3 Z, z, o pomoci v hmotnej
núdzi v platnom znení do praxe,

článok I
Predmet dohody

i. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplik4cia § 10 zákona č. 4I7l20I3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. !

2. Predmetom tejto dohody je tiež závázok organizátora realizovat' činnosť bližšie špeciťrkovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých učast' za
ýmto účelom zabezpeěíúrad. .

3. Dalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení
realizácie činnosti a splnení zékonných predpokladov na poskýnutie dávky v hmotnej nídzi.

ČHnok II
Podmienky ýkonu činnosti

1. Výkon činnosti jedného občana sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne. a to fotmou:

a) dobrovolhíckej činnosti.



2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01 .2019 do
3I.12,2020 .

3. Miesto výkonu činnosti:
Kysucká knřnica v Čadci

4, Druh činnosti:
- administratívne práce pre verejnú správu
- ďalšie činnosti podťa osobitných zákonov

5. Denné časové vymedzenie vykonávania činnosti (od - do):
od 08:00 - 16:00 hod.

6. Počet vývorených miest/občanov v hmotnej nttdzi, ktorí budú zabezpeěovať činnosti podfa
bodu 4 tohto článku, najviac: 6.

Článok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad sa zavázqe poskytovať organizátorovi účasť občanov v hmotnej nudzi na účely výkonu
činnosti v zmysle tejto dohody

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

a) útazovépoistenie.

3. Úrad je oprávnený vykonávat' kontrolrr plnenia povinností vyplývajúcich ztejto dohody
organizátorom, najmá kontrolu výkonu ůnnosti v zmysle článku II tejto dohody.

ČHnok IV
Práva a povinnos ti'i organuátora

1. Organizátor sa zavázllje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody. i

2. Organizátor sa zavázqe zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) osobné ochranné pracovné prostriedky,
b) zabezpečit'BozP,
c) pracovné pomócky,
d) zdravotnépreukazy, ak to charakter činností vyžaďuje,
e) zabezpeěenie úschovy, evidencie , vyďávania OOPP a PP oběanom na začiatku činností

aprevzatiaQoPP a PP od občanov po skončení ýkonu činností.



3. Organizátor sa zavázuje vytvoriť základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zďravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov,
chorób z povolania a iných poškodení zdravia zpráce aza týmto účelom si plnit' všetky
povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávatefa, v zmysle zákonač, 12412006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdraviapri práci a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

4, Organizátor bude odovzdávat'evidenciu dochádzky nasledovným spósobom: vždy 1. pracovný
deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca.

Čhnok V
Kontaktné osoby

1, Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohfadu nadjej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Bc, Lucia Grochalová
Telefónne číslo: 0905 847 365
E-mailová adresa: lucia.grochalova@upsvr.gov.sk

2. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu:
Meno a priezvisko: PhDr. Janka Bírová
Teleťónne číslo: 091 5 572 250
E-mailová adresa: j anka. birov a@kniznica-cadca. sk

3. Kontaktné osoby ustanovené účastníkmi dohody (úrad, organizátor) budú spolupracovat' pri
koordinácii občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcich sa na

ýkone činnosti, ktorá musí bý predložená na úrad vždy 1. pracovný deň nasledujúceho
kalendámeho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byt'
podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou osobou oprávnenou konať
v mene organizátora aoprávnenou kontaktnou osobou úradu (koordinátor aktivačného centra).
Učast' občana na vykonávaní činnosti potvrdzujú občania svojím vlastnoručným podpisom
v mesačnej evidencii dochádzky.

čHnot< Vt
Odstúpenie od dohody

1, V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajice z tejto dohody, hajmá ak svojím
konaním, resp, nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo bránit'
úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad je oprávnený od dohody odstúpit'/resp. móže
odstúpit' (odstúpením od dohody táto dohoda zanlká ku dňu doručenia písomného odstúpenia
organizátorovi).

2. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskór po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia
od predchádzaiúcďJ dohody.



Clánok VII
záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov dostane jedno
vyhotovenie,

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode,
podpísaným oboma účastníkmi dohody.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.

4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ňou.

Dohodu vypracoval: Bc. Lucia Grochalová

V Cadci. dňa 02. 1 1 .20 1 8

(,

R

PhDr. Janká Bírová
riaditelka

Kysuckej knižnice v Čadci

,l
Dohodu osobne prevzal, dňa: .].. .................,.r

l

/ PaedD/.ttozéf CechL /í^ai6r
Úradu práce. soc{/lnych vecí a rodiny Čadca


