DOHODA
o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (ďalej len "MOS") pre obec v zmysle § 3
ods. 3 zákona. NR SR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v

03/2013

c

.
Uzatvorená medzi

Obcou Orechová Potôň
Sídlo: Orechová Potôň Č. 281
V zastúpení: Ing. Szilárdom Gálffym
IČO: 305669
DIČ: 2021139780
e-mail: obec@orechovapoton.sk
(ďalej len "obec")
a
Občanom obce Orechová Potôň, ktorý je uchádzačom o zamestnanie (ďalej len "U OZ") a je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi s rís evkami k dávok (ďalej len "DHN a PkD"):
Priezvisko, meno titul:
Trvalý pobyt:
Dátum narod
Č.OP
Článok 1
Účel dohody
1. Účelom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení aktivačnej
činnosti (ďalej len "AČ") formou MOS pre obec.
Článok 2
Cieľ dohody
1. Obec zabezpečením MOS pomáha UoZ udržiavať pracovné návyky v priebehu evidencie
v zozname UoZ a poberania DHN s PkD.
Článok 3
Predmet dohody
A. Práva a povinnosti obce
1. Zaradiť UoZ do AČ formou MOS pre obec s cieľom podpory udržiavania pracovných návykov.
2.

Zabezpečiť vykonanie AČ pre UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne v obci:

Názov: Orechov á Potôň
IČO: 305669
V termíne od 01.07.2013 do 31.12.2013
Druh AČ: Udr.čistoty ver.priestr.
3. AČ sa bude vykonávať v danom týždni podľa rozpisu:
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Pondelok: od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
Utorok: od 8.00 hod. - do 12.00 hod.
Streda: od 8.00 hod. - do 12.00 hod.
Štvrtok: od 8.00 hod. - do 12.00 hod.
Piatok: od 8.00 hod. - do 12.00 hod.
4.

Umožniť UoZ plnenie povinností vyplývajúce zo zák. NR SR Č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti
v znení neskorších predpisov a zák. NR SR Č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov voči ÚPSV aR (d'alej
len "úrad").

5.

Vyradiť UOZ z účasti na AČ, ak poruší ustanovenia uvedené v článku 3 písm B) bod 6) a 7).

6.

Vyradiť účastníka z účasti na AČ dňom zistenia skutočnosti, že UOZ prestal spÍňať podmienky
potrebné k poberaniu DHN s PkD. Vyradenie UOZ z AČ podľa predchádzajúcej vety alebo
bodu 5), nemá za následok jeho Gej) vyradenie z evidencie UOZ na úrade.

7.

Bezodkladne oznámiť úradu, oddeleniu pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len "oddelenie PHN")
ukončenie AČ s UoZ.

8.

V priebehu trvania AČ po ukončení príslušného mesiaca, prvý pracovný deň nasledujúceho
mesiaca odovzdať priebeh účasti UOZ na AČ za daný mesiac, potvrdený vlastnoručným
podpisom UOZ a štatutárom obce na oddelenie PHN.

9.

Oboznámiť UOZ vnútornými predpismi obce, všeobecne zavaznyrm nariadeniami obce,
pokynmi obce a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní AČ.
O oboznámení vyhotoviť písomný záznam, ktorý poučený potvrdí vlastnoručným podpisom.

B. Práva a povinnosti VoZ
1. Vykonávať AČ s cieľom udržiavania pracovných návykov podmienok dohodnutých v čl. 2
písm. A bod 1 tejto dohody, ako aj vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení
a pokynov obce.
2.

Oznámiť obce dôvody neúčasti, odmietnutia alebo skončenia
pracovných dní od vzniku jednej s týchto skutočností.

aktivačnej

činnosti

do 3

3.

Oznámiť oddeleniu PHN dôvody neúčasti, odmietnutia
do 8 dní od vzniku jednej s týchto skutočností.

4.

Oznámiť oddeleniu PHN skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť, alebo ovplyvňujú
na poberanie DHN s PkD do 8 dní od vzniku týchto skutočností.

5.

Oznámiť obce do 3 pracovných dní každú zmenu oproti predchádzajúcemu
UoZ.

6.

Dodržiavať vnútorné predpisy obce, všeobecné záväzné nariadenia obce, pokynov obce,
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní AČ, s ktorými bol
preukázateľne
oboznámený.
Dodržiavať
pokyny
zamestnanca;-·- ktorý je poverený
organizovaním AČ v obci.

7.

Zapisovať sa denne do evidencie'dochádzky,
oznámiť zamestnancovi
vykonáva, osobné dôvody neprítomnosti na AČ v dohodnutom čase.

alebo skončenia aktivačnej činnosti

nárok UoZ

zápisu v evidencii

obce, v ktorej ,B'OZ AČ

8. UoZ je povinný včas oznámiť zamestnancovi
úradu.
9.

obce neprítomnosť

na AČ z dôvodu návštevy

Vymeškaný čas z dôvodov uvedených v bodoch 7) a 8) tohto článku dohody, je UoZ povinný
odpracovať po dohode pracovníkom obce v nasledujúcich dňoch po neprítomnosti. To sa
netýka vymeškaných hodín, keď UoZ z dôvodu choroby nie je schopný vykonávať AČ.

10. Aktívne si hľadať zamestnanie a túto aktivitu osobne preukazovať podľa pokynov úradu alebo
oddelenia PHN v termíne a na mieste určenom úradom resp. oddelením PHN.
11. V prípade požiadavky obce na vykonávanie AČ v iných ako dohodnutých dňoch a hodinách
a na inom ako dohodnutom mieste, má UoZ právo takúto požiadavku odmietnuť. Rovnako má
právo odmietnuť vykonávanie AČ vo výrazne horších podmienkach z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, v zdraviu škodlivom a inak nebezpečnom prostredí a v inom druhu
AČ ako bolo dohodnutý v článku 3 tejto dohody bode 1) a 2).ak obec nerešpektuje odmietnutie
vykonávania AČ, ktoré by bolo v rozpore s touto dohodou, je UoZ povinný túto skutočnosť
bez odkladu oznámiť oddeleniu PHN.
12. UoZ je povinný úzko spolupracovať s úradom pri sprostredkovania zamestnania alebo účasti
na iných aktivitách organizovaných úradom, pričom UoZ je povinný postupovať v zmysle bodu
8) tohto článku.
Článok 4
Ukončenie dohody
1. Riadne ukončenie tejto dohody nastane splnením
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

záväzkov

účastníkov

dohody a súčasne

2.

Tento zmluvný vzťah možno ukončiť písomnou dohodou účastníkov tejto dohody.

3.

Ak sa účastníci nedohodnú podľa bodu 2 tohto článku, ktorýkoľvek účastník môže dohodu
vypovedať aj bez udania dôvodov. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť
od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému účastníkovi.

4.

v prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z účastníkov odstúpiť
od dohody. Právne účinky odstúpenia od dohody z dôvodu vážneho porušenia jej podmienok
nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúceho účastníka dohody o odstúpení
od dohody druhému účastníkovi.

5.

Za vážne porušenie podmienok dohody zo strany UoZ sa považuje nedodržanie
článku 3 písm B) bod 1) až 10) tejto dohody.

6.

Dôvodom pre ukončenie dohody môže byť vyradenie UoZ z vykonávania AČ v zmysle článku
2 písm A) bod 5) a 6) alebo zmena právnych predpisov. V tomto prípade obec písomne oznámi
UoZ ukončenia dohody.
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Článok 5

Záverečné ustanovenia

ustanovení

I

1. V rámci zaradenia na AČ nevstupuje UoZ do pracovnoprávneho vzťahu. Z toho dôvodu sa
najeho zaradenie na výkon v rámci AČ nevzťahujú ustanovenia Zákonníku práce, čo znamená,
že podmienky vykonávania MOS pre UoZ budú výrazne odlišné od obvyklých podmienok pre
výkon pracovnej činnosti.
2.

UoZ berie na vedomie, že v prípade dočasnej práceneschopnosti (ďalej len "PN") nebude
zo strany obce prijatý na jeho miesto vykonávania AČ iný UoZ. UoZ po ukončení PN môže
vo vykonávaní AČ pokračovať v zmysle tejto dohody, pričom doba vykonávania AČ sa mu
o dobu PN nepredlžuje.

3.

Vykonávanie AČ UoZ sa končí uplynutím dohodnutej doby. To platí aj v tom prípade, že PN
UoZ trvá dlhšie ako doba dohodnutá na vykonávanie AČ.

4.

Ako ospravedlnená neúčasť UoZ na vykonávaní AČ moze byť akceptovaná PN alebo
ošetrovanie člena rodiny na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára, ako
i odôvodnená a neodkladná návšteva lekára, doložená písomným vyjadrením ošetrujúceho
lekára.

5.

Táto dohoda sa vyhotovuje v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Jedno vyhotovenie obdrží obec a dve vyhotovenia UoZ. Jedno vyhotovenie tejto
dohody je UoZ do 8 dní odo dňa podpisu predložiť na oddelenie PRN.

6.

Dohoda nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi.

7.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody musia byť vykonané
účastníkov a musia mať formu písomného dodatku k tejto dohode.

8.

Pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak, vzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy majúce vzťah k predmetu a záväzkom
vyplývajúcim z tejto dohody.

9.

Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali Sl JU, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpisujú.

V Orechovej Potôni, dňa 28.06.2013

-

-

podpis občana (UoZ)

po vzájomnej

dohode

