
DoHoDA č.18l22l012ll0

uzatvorená podl'a § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene

a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov

Účastníci dohody

ť-rad práce. sociáln_v-ch vecí a rodiny Liptovský N{ikuláš

Sídlo:N1. }í. Hodžu l784l30,031 80 Liptovský Mikuláš

Zastťrpený, riaditel'om: Ing. Ján Ferianc

IČo: 30794536

(d'alej len,,úrad")

Stredná odborná škola po|ytechnická

Sídlo: Denránovská cesta 669, 0_] l 0l Liptovský Mikuláš

V zastúpení: Ing. Malvína Fuzáková Dvorožriáková

tčo: oo+g tq+z

(d'alej len ..organizátor")

uzatvárajú
tťrto dohodu.

Článok I
preambula

Úč"lo,l, ttzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoleýclr členov dorrrácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o

zatnestnatlie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hrnohrej núdzi alebo o poll]oc v hrlrotnej núdzi požiadali (d'alej len

..UoZ").

Článok tt
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastrríkov dohody pri zabezpečení a rrykone menších obecných služieb

pre obec alebo pre rozpočtovú organizácitl alebo príspevkovú organizáciu, ktore.j zriad'ovatel'onr je obec, resp.

dobrovol'níckej činnosti (d'alej len ..aktivačná činnost"') na účely aktivačného príspevku, ktory je určený na podporu

udržiavania pracovných nár,ykov UoZ,

článok III
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad sa zavázuje poskytnúť organizátorovi údaje o UoZ (písomne alebo elektronicky), v rozsahu nevyhnutnom na

dosiahnutie účelu v zmysle zákona č. 4l7l20l3 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.



1 Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osób na aktivačnej činnosti priamo na mieste ich qýkonu,

čtánox IV
Práva a povinnosti organizátora

1, Organizátar sa zav.ětatje zabezpečiť aktivaěnú činnosť tak, aby UoZ vykonávanými Prácami získali vedomosti,

odborné zručnosti, praktické skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepŠiť podmienkY uPlatnenia sa na

trhu práce.

organizátor sa zaváanje do 3 pracovných dní od uzatvorenia dohody doložiť Úradu menný zoznam UoZ, ktorí sa

budú áěastňovať aktivačnej činnosti,

2. Organizátorje povinný zabezpeéiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01,04,2018 do 31,12,2018 Pre

najviac l0 1JoZpričom rozsah aktivačnej ěinnosti pripadajúcej na jedného IJoZ je najmenej 64 hodín mesaČne a

najviac 80 hodín mesačne,

Miesto T nýkorru pracovnej činnosti:

Demiinovská cesta 669, 031 0t Liptovs§ý Mikuláš

Druh aktivačnej činnosti: B - dobrovolhícka ěinnosť - organiáíor dobrovol'níckej Činnosti je Povinný riadiť sa

zákonom é.406l20tl Z, z. odobrovolhíctve a o zmene a doplnení niektoqých zákonov

3. organizátor plne zodpove dá za iadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tieŽ zabezPeěuje dodrŽiavanie denného

rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ. Denné časové vymedzenie je Pdlohou dohodY a

móže sa meniť podl'a potreby dodatkom k dohode,

4. Organizátot sazav,dmje zabezpeéiť dodržiavanie dohodnut}ch podmienok počas celého obdobia trvania dohodY,

5. Organizátor sa zaváanje predkladať úradu mesačnú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zuČastňujú na aktivaČrrej

činnosti, ktoru je povinný predkladať úradu, vždy 1. pracovný deň nasledujúceho kalendiimeho mesiaca Po uPlYnutí

príslušného mesiaca. Mesačná evidencia dochádzky musí byť podpísaná Štatutárnym orgátrom organizátora aUoZ,

článok V
Odstúpenie od dohody

V pdpade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúoe z tejto dohody, Úrad je oprávnený od dohodY odstuPiť;

odstúpením od dohody dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného odstupenia organizátorovi,

Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvod najskór po uplynutí troch mesiacov od odstuPenia od Predchádzajúcej dolrodY,

článokyt
záverečné ustanovenia

1. Táto dohodaje vyhotovená v 2 vyhotoveniach, priěom každý z účastníkov dosknejedno vYhotovenie,

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možro vykonať len na základe písomného návrhu jedného z ÚČastníkov dohodY,

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 tuto dohodu podpísať, preČÍta|i si ju, jej obsahu Porozumeli a

súhlasiasňou,neuzavrelijuvtiesni,anizainaknerýhodnýchpodmienok.

Vypracoval a za správnosť zodpovedá : Michal O*,oŤ#

Za oddelenie overil a schválil ; Mgr. Jana Sálusová

í ř -03- 2fll8

V Liptovskom Mikutáši dňa

Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

riaditel'ka školy

Ing. Ján

riaditel'uradu


