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DOHODAč.22l25/0t0l73

'^

uzatvorená podl'a § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b). ods. l 1. § 26 ods, 2 písm. g) a ďalších
..§}*
' zákona č.417l20I3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len,,dohoda")

1.

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Sídlo: J. M. Hurbana 76,010 01 Žilina
V mene ktorého koná: Mgr. Katarína Kujanová, riaditefka úradu
IČo: :ozg+s;o
(ďalej len,.úrad")
a

2.

Organizátor dobrovol'níckej činnosti:
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA
Sídlo: Republiky 1045122,010 01 Žl|ina
V mene ktorého koná: Mgr. Katarína Veselovská, riaditeťka
lČo ooe+ll+g

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

preambula
Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmá aplikácia § 1O zákona č. 417l2ol3 Z. z. opomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len
,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi") do praxe.

článot< I

Predmet dohody

1.

Predmetom tejto dohody je závázok organizátora realizovať činnost' bližšiešpecifikovanú
v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osób podťa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi nachádzqúcich sa v hmotnej núdzi podťa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(ďalej len,,občania"), ktorych účast'zatýmto účelomzabezpečiúrad.

2.

Za oběana

5 zákona

sa na účelytejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podťa § 10 ods. 3 a ods.
o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podfa § 10 ods. 70 zákona

o pomoci v hmotnej núdzi.

3.

Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkovdohody pri zabezpečení
realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie
zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

článok II

Podmienky výkonu činnosti

l.

Výkon činnosti občanov bližšiešpecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu
32 hodín mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podfa § 10 ods. 5 písm. b)
zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre jedného občana, a to formou:
a) dobrovol'níckej činnosti

7

2.

Organizátor je povinný zabezpeěiť vykonávanie aktivačnej
31.12.2023.

3.

Miesto výkonu činnosti:
Centrum sociálnych služieb Harmónia, P. O .Hviezdoslava 720156,010 01 Žilina

v dobe od 01 .0I.2023

4.

Druh činnosti:
- činnosti pre osoby so zdravotných postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej pdslušnosti, osoby
poČas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody, z výkonu vázby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závisle osoby,
nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osób seniorov, osoby trpiace domácim
násilím a nezamestnané osoby alebo činnosťpri poskytovaní verejnoprospešných činnostía ďalších
činnostív oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
- činnosti v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovartýchčinnostiach v oblasti
práce s mládežou
- ěinnosti pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, pri humanitárnej
pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní
rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraniěných a medziná,rodných organtzácií
- činnosti pri tvorbe, ochrane, tldržiavaníalebo zlepšovaníživotného prostredia, kulturnych, a
cirkevných pamiatok, pri starostlivosti o ochranu azachovanie kultúrneho dedičstva a pri
organizovaní kultúrnych, športov,ých, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetov,ých
podujatí
- ěinnosti pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia
vyplývajúceho z dóvodu veku a zdravotného postihnuti4 ktorého cieťom je zabrczpešiť rovnoď
príležitostív praxi
- činnosti pri začleňovaníosób žijúcichv sociálne vylúčenomspoločenstve do spoločnosti, najmá
pri odstraňovaní všetkých foriem ich zneqýhodnenia
- administratívne práce pre verejnú správu,
- ďalšie činnosti podťa osobitných zákonov

5.

Denné časovévymedzenie vykonávania činnosti v časovom rozsahu od 08:00 hod
4 hodiny denne (32 hodín mesačne).

6.

Denné časovévymedzenie podťa predchádzajúceho odseku možno zmeniť,
a) ak sa jedná o zlnenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou úěastníkov
dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
b) ak sa jedná o zmenu krátkodobú (zmenaťrvajúca najviac 30 dní) oznámením organizátora
úradu v elektronickej podobe.

7.

Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budi zabezpečovať činnosti podl'a odseku 4 tohto
článku, najviac: l0

-

12:00 hod.

ČHnok III
Práva a povinnosti úradu

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

2.

Úrad sa zavázuje zabezpeěit';
a) úrazovépoistenie občanov

2

Úrad je oprávnený koordinovať a kontrolovať účasťobčanov na činnostiach v zmysle článku II
tejto dohody a § 10 ods. ll a § 26 ods. 2 písm. g) zékona opomoci vhmotnej
nudzi, zaznamenávať zistené skutočnosti a prejednávať ich s organizátorom.

čHnok IV

(

Práva a povinnosti organizátora

l. Orgaruzátor sazavázllje zabezpeěiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia

trvania dohody.
2. Or ganizátor sa zav áztlje zabezpeěiť

a)
b)

c)

d)

:

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

J.

Organizátor je povinný zabezpečiťnielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočnéhostaw (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 zdraviapri práci (ďalej len ,,BOZP")
a na vylúČenierizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorób z povolania a
iných poškodení zdravia z práce podťa zákona č. 12412006 Z. z. oBOZP a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Úradom verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pre občurrou
r,ykonávajúcich činnosti podmieňujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške
nezníŽenej podťa § 10 ods. 3 až 13 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Orgarizátor je povinný
zabezpeěiť vŠetky OOPP, ktoých používanievyplIva z platných rozhodnutí, opatrení a
usmernení vydaných Uradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dóvodu vyhlásenia
krízovej situácie.

4.

Organizátor sa zavázuje odovzdávať mesačnúevidenciu dochádzky oběanov nasledovným

spósobom: osobne do rúk koordinátora, poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej
správy www. slovensko.sk.

5.

Organizátor sa zav'ázuje predložit' mesaěnú evidenciu dochádzky občanov úradu vždy 1.
Pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiacio za ktorý evidenciu
predkladá.

6.

Organizátor sa zavázuje spolupracovať s uradom pri plnení odseku 3 článku III tejto dohody,
akceptovať zéunarry z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej
evidencie dochádzky občanov vypracovanej spósobom dohodnutým v odseku 4 tohto článku.

7.

Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovat' v súlade so zákonom ě.
18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorych zákonov vznení
neskorších predpisov.

čHnot< V

Kontaktné osoby
1.

Za úěelom organizácie a koordinácie ěinnosti oběana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (koordinátor aktivačnéhocentra
uradu):

J

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kubalová
Telefónne číslo:041/41 244 02 64
E-mailová adresa: jana.kubalova2@upsvr. gov.sk
Meno a priezvisko: Roman Piaček
Telefonne číslo:041/41244 02 64
E-mailová adresa: roman.piacek@upsvr.gov.sk
Meno a priezvisko: Alžbeta Klagová
Telefónne číslo:041/4I244 02 64
E-mailová adresa: alzbeta.klagova@upsvr. gov.sk
2.

Za úěelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody
a dohťadu nad jej

výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizátora):

Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Ondreášová
Telefónne číslo:+42 1 4l] 645292
E-mai lová adresa : dd. ds s. utul ok@vuczi|ina. sk

Kontaktné osoby ustanovené účastníkmidohody sú povinné spolupracovať pri koordinácii
občanov a vedení mesačnej evidencie dochádzky občanov zúčastňujúcichsa na l1,kone činnosti.
a zabezpeěit' podpísanie tejto evidencie štatutárnym orgánom organizátora pdpadne kontaktnou
osobou oprávnenou konat' v mene organizáíora. oprávnenou kontaktnou osobou úradu
a vlastnoručnými podpismi občanov vykonávajúcich činnosti.

a
J.

ČHnok VI
Trvanie a zánik dohody
1

.

Táto dohod a sa uzatvára na dobu určitúa to od nadobudnutia j ej účinnostido 3I .12.2023

.

2.

Účastníci dohody sa dohodli, že túto dohodu je možnépredčasne ukončiťdoručením písomného
oznámeníao jej predčasnom ukoněení druhému účastníkovidohody.

a

V prípade, ak organizátor porušísvoje povinnosti vyplývajúce ztejto dohody, najmá ak svojím
konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon činnostíšpecifikovaných v članku II tejto dohody,
alebo bude braniť uradu vo výkone jeho práv apovinností vyplývajúcich ztejto dohody azo
zákonao pomoci v hmotnej núdzi, úrad móže od dohody odstupiť; odstúpením úradu od dohody
táto zariká dňom doručenia oznámenia o odstúpeníorganizátorovi.

čHnok VII

Osobitné Protikorupčné ustanovenia

l. Účastnícidohody

povoliť žiadne konanie v súvislosti s
dojednávanim, uzatvélranímalebo plnením dohody, ktoré by spósobilo, že by úěastnícidohody
alebo osoby ovládané úěastníkmi dohody porušili akékofvek platné protikorupčnévšeobecne
sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani

závázné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmá na neoprávnené plnenia, vrátane
urychl'ovacích 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 sazavázujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažuposkytnúťžiadnemu
zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhého účastníkadohody a

rovnako neprijmÚ, ani sa nezaviažl prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany
konajúcej v mene druhého účastníkadohody žiadny dar, ani inú qýhodu, ěi peňažnúalebo inú, v
súvislosti s doj ednávaním, uzafu énanímalebo plnením dohody.
3.

4.

Úeastníci dohody sazaváz$úbezodkladne informovať druhého účastníkadohody, pokiať si budú
vedomí alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávari,uzatvánani alebo pri

V Pdpade, že akýkol'vek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváranímalebo
plnením dohody je poskytnutý účastníkovidohody alebo zástupcovi úěastníka dohody v rozpore
s ýmto článkom dohody, móže účastníkdohody od dohody odstúpiť.
"u".Íl'i,l",|.ř"'"'r.","

1.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých úrad prevezme jeden rovnopis
a orgarizátor pTevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj, ak právny
Úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmidohody podpísaný zaruěeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.V takomto prípade dohoda
predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa
nevyhotovuje.

2.

V každom písomnom styku sú úěastníci dohody povinní uvádzať číslotejto dohody.

3.

Zmeny a doplnenia tejto dohody je možnévykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpí,saných oboma účastníkmidohody a
zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.
Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podťa ěl. II ods. 6 písm. b) tejto dohody.
Dodatky k tejto dohode sú jej neoddelitel'nou súčasťou.

4. Útad a

organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien
vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.

5.

pri plnení záviizkov

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmidohody a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zm|iv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

6.

Úěinnost'tejto dohody skončíuplynutím doby uvedenej v odseku
2 a3 člartku VI tejto dohody.

7.

Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať,že si ju riadne a dósledne
prečítalia súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni zanžryadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnonrčne podpisujú.

V prípade, ak

1

článku VI alebo podťa odseku

sa dohodauzatvénaelektronicky:

,,(dátum v elektronickom podpise)"

Za organizátora:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona č.27212016 Z.

Mgr. Katarína Veselovská
štatutámy zástupc a or ganizátor a

,,(dátum v elektronickom podpise)"

z.)"

Zairad:
,,(podpísané elektronicky podl'a zákona é.27212016 Z. z.)"

Mgr. Katarína Kujanová
riaditeťka úradu

V prípade ak

sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa

18 /0. ,fuZ?l
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Centrum sociálnych služieb
HARMÓNlA

Bepubliky 1045/22,01o 01
Žilina
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Mgr. Katarína Veselovská

Áaditeťkaúradu

štatutárny zástupc a or ganizátor a
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