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DoHoDAč.201191010116
lzatvorcnápodťa § 10 ods, 3, ods. 11 a nasl.

zálkona č, 4I7 l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej niňzi a o zmene a doplnení niektorych ztíkonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,dohoda")

Účastníci dohody

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie 1617,022 01 Čadca
V mene ktorého koná: JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., riaditeť uradu
lČo: zolg+sze

(ďalej len,,úrad")
a

2. Organlzátor dobrovol'níckej činnosti
Kysucká knžnica v Cadci
Sídlo: 17. Novembra 1258, 022 0I Čadca
V mene ktorého koná: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka knižnice
IČo: lot+soog

(ďalej len,,organi zátor")

(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj ,,účastníci dohody")

preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zékonač. 4l7l20t3 Z. z. opomoci vhmotnej
núdzi v platnom znení do praxe.

čHnok I
Predmet dohody

1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 4l7l20l3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzí v platnom znení do praxe.

2. Predmetom tejto dohody je závázok orgarizátora realizovať činnosť bližšiě špecifikovanú
v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núďzi (ďalej len ,,občan"),
ktoých účasť zatýmto účelom zabezpeěiúraď.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody prí zabezpečeni
realizácie činnosti v zmysle čl. il. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonnýchpredpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzí.

čHnok II
Podmienky qýkonu činnosti

1. Výkon činnosti bližšie špecifikovanej vbode 4. tohto člránku dohody občana sa uskutočňuje
"v rozsahu 32hodín mesačne, a to formou:
a) dobrovoťníckej činnosti (organizátor dobrovoťníckej činnosti je,povinný riadiť sa zákonom

č. 406120II Z. z. o dobrovoťníctve a o zmeí:re a doplnení niektorých zákonov) .
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2. Organizátor je povinný abezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01 .202l do
3I.12.202I.

3. Miesto v,ýkonu činnosti:
KysuckáknžnicavČ Oci

4. Druh činnosti:
- administratívne práce pre erejnú správu
- ďalšie činnosti podťa osobitných zákonov

5. Denné ěasové vymedzenie vykonávania činnosti (od - do) :

od 08:00 - 16:00.

6. Počet vytvorených miest pré oběanov, ktorí budú zabezpečovať činnosti podťa bodu 4 tohto
článku, najviac: 6

Clánok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude napÍňať vhodnými občanmi miesta vytvorené orgarizátotom v zmysle bodu 6. čl. il.
tejto dohody, v prípade, že nimi bude disponovať.

2. Úrad sa zavázuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady:

a) lxazovépoistenie.

3. Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účasť oběanov na činnostiach v zmysle članku II
tejto dohody a § l0 ods. 1l zákona č. 4I7l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi,zaznarnenávať
zistené výsledky a prejednávať ich s organizátorom.

Clánok IV
Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátot sa zav'ázuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. Organizátor sazavázuje zabezpeěiť pre občana na vlastné náklady: t

a) vybrané druhy OOPP,
b) vybrané druhy PP,
c) školenie BOZP,
d) zdravotné preukazy,ak to charakter činností vyžaduje,
e) úschovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanom na zaěiatku činností a ich následné

prevzatíe od občanov po skončení výkonu činností.

3. Organízátor tejto činnosti je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len ,,krízová situtéLcia") a na ďalšie obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad

'prevencie azákladných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci (ďalej
len ,,BOZP) a na vylúčenié rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných :úrazov, chorób z
povolania a iných poškodení zdtaviazptáce podťa zákonač, 12412006 Z. z. oBOZP a o zmene
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a doplnení niektorl ch zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platn ch
rozhodnutí, opatrení a usmernení vydan;fch Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pre občanov vykonávaj cich činnosti podmieňujrice vznik nároku na dávku v hmotnej
nudzi vo vyške nezníženej podťa 1 0 ods. 3 až 13 zákona ě. 4I7 l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej
nídzi v znení neskorších predpisov. Organizátor je povinny zabezpečiť všetky OOPP, ktorych
používanie r,,vpl, r,a z platn;fch rozhodnutí, opatrení a usmernení vydanych Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia krízovej situácie.

4. Or_sanizátor sa zavázuje odovzdávať mesačnri evidenciu dochádzky nasledovn; m spósobom:
osobne, resp. poštou.

5. Organizátor sa zavázuje predložiť mesačnri evidenciu dochádzky občanov riradu vždy 1.

pracovny deň nasleduj ceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného mesiaca.

Organizátor sa zavázuje spohrpracovať s riradom pri plnení bodu 3. ělánku III tejto dohody,
akceptovať v sledky kontrol vykonávanych riradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnut}m v bode 4. článku IV tejto
dohody.

Orgarizátor je povinny pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v srilade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych ridajov aozmene adoplnení niektorych zákonov vznení
neskorších predpisov.

Clánok V
Kontaktné osoby

1. Za íěelom otganizácie a koordinácie činnosti občana špecif,rkovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej vykonom, rirad ustanovuje kontaktnri osobu (koordinátor aktivaěného centra
riradu):
Meno a priezvisko: Bc. Lucia Makvová
Telefónne číslo: +421 905 847 365
E-mailová adresa: lucia.makvova@upsvr.gov.sk

6.

7.

2. Za ričelom organizácie a koordinácie činnosti
a dohťadu nad jej vykonoffi, organizátor
organizátora) :

Meno a priezvisko: PhDr. Janka Bírová
Telefonne číslo: +42I 915 572 250
E -mail ová adre sa : j anka. birov a@l<niznica- cadc a. s k

3. Kontaktné osoby ustanovené ričastníkmi dohody budri spolupracovať pri koordinácii občanov a
vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zričastňujricich sa na vykone činnosti,
zabezpeěia, aby bola podpísaná štatutárnym orgánom organizátota, prípadne kontaktnou osobou
oprávnenou konať v mene orgarizátora, oprávnenou kontaktnou osobou riradu a vlastnoručn; mi
podpismi občanov vykonávajricich činnosti.

ClánokVI
Trvanie azánikdohody

1. , Táto dohoda salzatvára na dobu urěitri a to od nadobudnutia jej ričinnosti do 3I.12.202I

2. Úěastníci dohody sa dohodli, že tuto dohodu je možné ukoněit' písomnou dohodou oboch
ričastníkov dohody alebo odstripením zo strany riradu.

a
_,

občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
ustanovuje kontaktnu osobu (zarnestnanec



3. V prípade, ak orgarizátor oruší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmá ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v článku II, alebo braniť |

úradu vo qýkone jeho práv apovinností,úrad m6že od dohody odstúpiť. Odstúpením úradu od l
dohody táto zaniká ku dňu doručenia písomného odstúpenia organizátorovi úradom.

čHnok VII
záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, pričom organizátor dostane jedno
vyhotovenie a urad jedno vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma účastníkmi dohody,
ktoré budú zverejnené v Centrálnom regis ri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Dodatky
sa stanú neoddelitel'nou súčasťou,tej to dohody.

3. Úrad, a organizátor sa dohodli, že oznamovanie podstatn;ých zmien pri plnení záv'ázkov
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať písomne dohodou obidvoch účastníkov dohody a
v ostatn;ich prípadoch postačuje elektronická komunikácia (e-mailová adresa kontaktnej osoby).

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv edenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Dohodu vypracovala: Bc. Lucia Makvová .l/k::r.Ú,r.?ď

Za organizátora:
('' 

I

vk!4fi dňa {I !| (! uc

Za irad:

V Čadci, dňa 1 1 .1 1 .2020

ž-'

PhDr. Janka Bírová
riaditelka knižnice

Kysucká kni žnicav Čadci

l/u
JI.JDr. phDr. Matej Šlmasek, PhD.

riaditel'ťrradu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
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