
D O H O D A č. 17/40/012/16 

uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp, bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Účastníci dohody 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 

Sídlo:Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

Zastúpený riaditeľom: PhDr. Jozef Baran 

IČO: 30794536 

(ďalej len „úrad") 

Obec Jastrabie nad Topľou 

Sídlo: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ 

V zastúpení: Michal Džuka 

IČO: 00332445 

(ďalej len „organizátor") 

u z a t v á r a j ú 
túto dohodu. 

Článok I 

Preambula 

Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali (ďalej len 
„UoZ"). 

Článok I I 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb 
pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. 
dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť") na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu 
udržiavania pracovných návykov UoZ. 

Článok I I I 
Práva a povinnosti úradu 

1. Úrad sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi údaje o UoZ (písomne alebo elektronicky), v rozsahu nevyhnutnom na 
dosiahnutie účelu v zmysle zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 



2. Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na aktivačnej činnosti priamo na mieste ich výkonu. 

Článok IV 
Práva a povinnosti organizátora 

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť aktivačnú 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. 

Michal Džuka 

starosta obce 

PhDr. Jozef B a r W 

riaditeľ úradu práfce 


