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DoHoDAó.21l19l010l2
Llzatyoíenápodťa 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, 26 ods. 2 písm. g) a ďalších

zákonač.417l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej n dzi a o zmene a doplnení niektor ch zákonov v
znení neskorších predpi sov (ďalej len,,dohoda")

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo: Matičné námestie 1617,022 01 Čadca
V mene ktorého koná: PaedDr. Danka Jašurková, riaditeťka riradu
lČo zolg+sze

(ďalej len,,rirad")
a

2. Organwátor dobrovol'níckej činnosti
Kysucká knižnica v Cadci
Sídlo: 17. Novembra 1258, 022 0I Čadca
V mene ktorého koná: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka knižnice
IČo::ot+soos

(ďalej len,,organi zátor")

(rirad a organizátor ďalej spolu ako aj ,, častníci dohody ")

preambula

Učelom uzatvorenia tejto dohody je najmá aplikácia 10 zakona č, 4l7l20l3 Z. z. o pomoci
v hmotnej n dzi a o zmene a doplnení niektoq ch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

,,zákon o pomoci v hmotrej nudzi") do praxe.

čHnok I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody j" závázok orgartizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanri
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osób podťa 1 ods. 2 zákona o pomoci v
hmotnej n dzi nacháďzajilcich sa v hmotnej níďzi podťa podmienok zékona o pomoci v
hmotnej niďzi (ďalej len,,občania"), ktorych ričasť zatymto ričelom zabezpečítrad.

'r2. Za oběana sa na ričely tejto dohody považuje plnole| člen domácnosti podťa 10 ods. 3 a ods.

5 zákona o pomoci v hmotnej n.iidzi okrem členov domácnosti podťa 10 ods. I0 zákona
o pomoci v hmotnej ntdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj riprava práv a povinností riěastníkov dohody pri zabezpeěeni
realizácíe činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na

splnénie zákortnychpredpokladov pre poskytrrutie dávky v hmotnej nudzi.

čHnok II
Podmienky v konu činnosti

1. V; kon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje
v rozsahu 32 hodín mesačne určen; Óh pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podťa 10

ods. 5 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej nídzi pre jedného občana, a to formou:



a) dobrovoťníckej činnosti (organizátor dobrovolhíckej činnosti je povinný riadiť sa zákanom
č. 406/201] Z. z. o dobrovolhíctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
ne s kor š ích pr e dpis ov) .

2. Orgartizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01 .01.2022 do
3I.I2.2023.

3. Miesto výkonu činnosti:
Kysucká knžnica v Čadci

4. Druh ěinnosti:
- administratívne práce pre verejnú správu
- ďalšie činnosti podťa osobitnýctr zákonov

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

6. Denné časové vymedzenie podťa predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dn| dohodou účastníkov

dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznétmenim

organizátora úradu v elektronickej podobe.

7. Počet vývorených miest pre občanov, ktorí bud:ú zabezpečovať činnosti podťa odseku 4 tohto
čláŇu, najviac: 6

čHnok III
Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občanmi miesta vytvorené orgarizátorom v zmysle odseku 7 článku II
tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať.

2. Úrad sa zavázuje zabezpeěiť:
a) lxazové poistenie občanov.

3. Úrad je oprávnený koordinovat' a kontrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II
, tejto dohody a § 10 ods. 11 a § 26 ods. 2 písm. g) zákona opomoci vhmotnej

núdzi, zaznarnenávať zistené skutočnosti a prejednávať ich s orgarizátorom.

čHnok IV
Práva a povinnosti organuátora

1. Organizátor Ša zavázuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého
obdobia trvania dohody.

2. . Organizátor sa zavázuje zabezpečiť:

a) vybrané druhy OOPP,.
b) vybrané druhy PP,
c) školenie BOZP,
d) zdravotné preukazy občanov, ak to charakter činností vyžadqe,



-J.

e) rischovu, evidenciu, vydávanie OOPP a PP občanom na začiatku činností a ich následné
prevzatie od občanov po skončení q konu činností.

Organizátor je povinny zabezpeěiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, n dzového
stavu alebo v}nimočného stavu (ďalej len ,,krízová situáciď') a na ďalšie obdobie bezprostredne
nasledujrice po skončení l<rizovej situácie, dodržiavanie všeobecnych zásad prevencie a
základnychpodmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci (ďalej len,,BOZP) a
na vylričenie rizik a faktorov podmieňujricich vznik pracovnych ílrazov, chorób z povolanía a
in; ch poškodení zdravia z práce podťa zákona č. 12412006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení
niektoq ch zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platn}ch rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydan; ch Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov
lykonávajricich činnosti podmieňujrice vznik nároku na dávku v hmotnej n dzi vo v}ške
nezniženej podťa 10 ods. 3 až 13 zékona o pomoci v hmotnej nudzi. Organtzátor je povinny
zabezpečiť všetky OOPP, ktoq ch používanie vypl; va z platnych rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydanych Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu
vyhlásenia krízovej situácie. -

Orgalizátot sa zavázuje odovzdávať mesačnri evidenciu dochádzky občanov nasledovn/m
,spósobom: osobne, resp. poštou.

5. Organizátor sa zavázuje predložiť mesačnri evidenciu dochádzky občanov riradu vždy 1.
pracovny deň kalendárneho mesiaca nasledujríceho po mesiaci, za ktory evidenciu
predkladá.

Orgarizátor sa zav'ázuje spolupracovať s riradom pri plnení odseku 3 článku III tejfo dohody,
akceptovať záznany z kontrol vykonávanych riradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutj,m v odseku 4 tohto článku.

Organizátor je povinny pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v srilade so zákonom č.

I8l20I8 Z. z. o ochrane osobn}ch ridajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov.

Clánok V
Kontaktné osoby,

1. Za ěelom orgarizácie a koordinácie činnosti oběana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej v konom, rad ustanovuje kontaktnri osobu (koordinátor aktivaěného centra
ťrradu):
Meno a priezvisko: Bc. Lucia Makvová
Telefonne číslo: +42 1 905847365
E-mailová adresa: lucia.makvova@upsvr.gov.sk

4.

6.

7.

2. Za ťrčelom organizácíe a koordinácie činnosti
a dohťadu nad jej vykonoffi, organizátor
organizé ora):

občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
ustanovuje kontaktnri osobu (zamestnanec

Meno a priezvisko: PhDr. Janka Bírová
Telefonne čís|o: +4219 I 5 572250
E -mai l ová adre s a : j anka. birov a@knizníca- c adca. sk

3. "Kontaktné osoby ustanovené ríčastníkmi dohody sil povinné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zričastňujricich sa na v kone činnosti,
a zabezpečiť podpísanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizátora, prípadne kontaktnou
osobou oprávnenou konať v mene orgartizátora, oprávnenou kontaktnou osobou riradu
a vlastnoručn; mi podpismi občanov vykonávajricich činnosti.

aJ



Clánok VI
Trvanie azánikdohody

1. Táto dohoda sauzatvéna na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do 3LI2.2023.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že tuto dohodu je možnépredčasne ukončiť doručením písomného
oznámenia o jej preděasnom ukončení druhému účastníkovi dohody.

3. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmá ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činností špecifikovaných v ělanku II tejto dohody,
alebo bude brániť uradu vo výkone jeho práv apovinností vyplývajúcich ztejto dohody azo
zékona o pomoci v hmotnej núdzi,llradmóže od dohody odstúpiť; odstúpením uradu od dohody
táto zaniká dňom doručenia oznétmenia o odstúpení organizátorovi.

o s o n iin o n.":"ř;"InY"'l,,. tu., or.o iu

1. Úěastníci dohody sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávaním, uzatvéraním alebo plnením dohody, ktoré by spósobilo, že by účastníci dohody
alebo osoby ovládané účastníkmi dohody porušili akékoťvek platné protikorupčné všeobecne
záv'ázné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje nqmá na neoprávnené plnenia, wátane
uýchťovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteťom, zástupcom alebo
zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteťov, zástupcov
alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

2. Účastníci dohody sazavázuju. že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkynúť žiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníka dohody a
rovnako neprijmÚ, ani sa nezaviažuprijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany
konajúcej v mene druhého účastníka dohody žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v
súvislosti s doj ednávaním, uzatv átaním alebo plnením dohody.

nJ. IJčastníci dohody sa zavázuj bezodkladne informovat'
budri vedomí alebo budri mat' konkrétne podozrenie na
alebo pri plnení tejto dohody.

druhého ričastníka dohody, pokiať si
korupciu pri doj ednáv aní, uzatvétraní

4. V prípade, že a fkoťvek dar alebo vl hoda v srivislosti s dojednávaním, lzatváraním alebo
plnením dohody je poskytnut ričastníkovi dohody alebo zástupcovi ričastníka dohody v rozpore
s I mto článkom dohody, m6že ričastník dohody od dohody odstripiť."

Clánok VIII
záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych rirad prevezme jeden rovnopis
aorganizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovanávždy aj, ak právny
rikon uroben} elektronic mi prostriedkami je ričastníkmi dohody podpísany zaručenym
elektronic m,podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda
predstavuje písomn} originál v elektronickej podobe a písomn; rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2. "Y každom písomnom štyku sri ričastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je
dodatkov k tejto dohode, vzaomne
zyerejnenych v Centrálnom registri

možné vykonat' len formou písomnych a očíslovanych
schválenych, podpísanych oboma ričastníkmi dohody a
zmliv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4



4.

5.

Predchádzajticou vetou nie je dotknuté ustanovenie podťa čl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sri jej neoddelitel]nou sričasťou.

Úrad, a otganizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadn;fch zmien pri plnení záv'ázkov
vyplyvajricich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

Táto dohoda nadobrida platnosť dňom jej podpísania ričastníkmi dohody a ričinnosť dňom
nasledujricim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmliv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

Účinnosť tejto dohody skončí uplynutím doby uvedenej v odseku 1 článku VI alebo
podťa odseku 2 a3 článku VI tejto dohody.

7. Učastníci dohody vyhlasujri, že sri oprávnení trito dohodu podpísať, že si ju riadne a dósledne
preěítali a srihlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevyhodn}ch podmienok a
naznak srihlasu s jej obsahom"ju vlastnoručne podpisujri.

V prípade, ak sa dohodalzatvára elektronicky:

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za organizátoru:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z. z.)"

PhDr. Janka Bírová
štatut árny zástupc a org anizátora

V prípade ak sa dohoda neuzatvéra elektronicky:

íl^r
ť r-- lu*- - ,

/

dňa /7 ' ,/,l , ,(: :_// V Cadci, dňa 2I.10.2021

6.

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Zaurad:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.272120l6 Z. ,.)"

PaedDr. Danka Jašurková
riaditeťka riradu r,

V

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Cadci

ková

Úrad prá rodiny Čadca


