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o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej podľa § 12 ods. 3
písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Do d a t o k č. 1
k dohode č. 254/PO/2014/§ 12

(ďalej len "dodatok")

uzatvorený medzi účastníkmi dohody:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Sídlo: Slovenská 87, 080 28 Prešov
zastúpený riaditeľom: PhDr. Alena Krištofíková
IČO: 30794536
(ďalej len "úrad")

a

Organizátor Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Sídlo: Važecká 3,08005 Prešov
zastúpený štatutárom: MVDr. Anna Suchá
IČO: 00691968
(ďalej len "organizátor")

na základe čl. IV. bod 2 dohody č. 254/PO/2014/§ 12 o podmienkach vykonávania
dobrovoľnícke] činnosti uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona Č. 417/2013
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.12.2014.

Článok I.
PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku je úprava podmienok vykonávania dobrovoľníckej činnosti
občanov v hmotnej núdzi podľa dohody Č. 254/PO/2014/§ 12 o podmienkach vykonávania
dobrovol'níckej činnosti pre organizátor uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona
Č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa
17.12.2014. (ďalej len "dohoda").

Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení dohoda nasledovne:

1. v Čl. IV bod č. 4 sa mení a znie:

4. Menný zoznam je organizátor povinný predložiť úradu za každý kalendárny mesiac
najneskôr do 3 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania dobrovol'níckej
činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci. Menný zoznam platný na príslušný
kalendárny mesiac obsahuje údaj o hodine začatia a hodine skončenia denného
časového vymedzenia vykonávania dobrovol'níckej činnosti, o druhu a mieste



vykonávanej dobrovol'níckej činnosti, o začiatku a dlžke vykonávania dobrovol'níckej
činnosti (t. j. o dobe vykonávania dobrovol'níckej činnosti občanov v hmotnej núdzi
v zmysle dohody s organizátorom), meno, priezvisko a dátum narodenia občanov
vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť a meno a priezvisko koordinátora
dobrovol'níckej činnosti.

V prípade akýchkol'vek zmien v predloženom mennom zozname je organizátor
povinný tieto zmeny oznámiť úradu písomne najneskôr 1pracovný deň vopred.

2. v Čl. IV bod č. 7 sa mení a znie:

7. Organizátor sa zaväzuje viesť evidenciu dochádzky občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa
zúčastňujú na vykonávaní dobrovol'níckej činnosti. Evidencia dochádzky musí
obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko a dátum narodenia občanov
vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť, meno a priezvisko koordinátora
dobrovoľníckej činnosti, údaj o hodine začatia a hodine skončenia denného časového

. vymedzenia vykonávania dobrovoľníckej činnosti, začiatok a skončenie každého
prerušenia vykonávania dobrovoľníckej činnosti v rámci dňa (t. j. každé opustenie
miesta vykonávania dobrovoľníckej činnosti so súhlasom organizátora), podpisy
občanov v hmotnej núdzi pred začatím a po skončení vykonávania dobrovoľníckej
činnosti v príslušnom dni a pri každom prerušení vykonávania dobrovol'níckej činnosti,
druh a miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti a údaje organizátora (príloha č. 3).

Evidenciu dochádzky je organizátor povinný predkladať úradu mesačne vždy
1. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného
mesiaca. Denná evidencia dochádzky za príslušný mesiac, musí byť podpísaná
štatutárnym orgánom a občanmi v hmotnej núdzi vykonávajúcimi dobrovoľnícku
činnosť v danom mesiaci.

3. v Čl. V bod č. 3 sa mení a znie:

3. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad je
oprávnený od dohody odstúpiť. Odstúpením od dohody dohoda zaniká ku dňu
doručenia písomného odstúpenia organizátorovi.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.

2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 254/PO/2014/§ 12 o podmienkach
vykonávania dobrovol'níckej činnosti uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona



Č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo
dňa 17.12.2014.

3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každý z účastníkov prijme 1 rovnopis.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom 01.07.2015.

5. Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne
a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa: lf. /}t. / tlif V Prešove dňa: 19 -06- 2015

PhDr. tÄ.l Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov

v Z.
INS.DANIELA HNOšfKOVÁ

RIADITEť~A nDSORU
SLUž I ES ZAMESTNANOST I

Prílohy:
menný zoznam (príloha č. 1)
oznámenie o neúčasti občana v hmotnej núdzi alebo o nedodržaní rozsahu hodín
občana v hmotnej núdzi na vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre organizátora
(príloha Č. 2)
evidencia dochádzky (príloha Č. 3)



Oznámenie

o neúčasti občana v hmotnej núdzi alebo o nedodržaní rozsahu hodín
občana v hmotnej núdzi na vykonávaní dobrovol'níckej činnosti pre

orga nizátora

podl'a § 12 zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

"obec/rnesto/organizátor. .

tŕ , (:I< aj" /- , , )v zas upem . starost pnmator statutarny zastupca .

oznamuje
podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Dohody Č na
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti pre organizátora (ďalej len "dobrovoľnícka činnosť' ),
že uchádzač o zamestnanie:

Meno a priezvisko: .
Trvalé bydlisko: .
Dátum narodenia: .
*

L. nedostavil/a sa v stanovený deň nástupu (uviesť dátum) na vykonávanie
dobrovoľníckej činnosti.

2. dostavil/a sa v dohodnutý deň na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti ale odmietol/Ia činnosť
vykonávať (uviesť druh činnosti).

3. v priebehu vykonávania predčasne skončil/a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
............................................................................... (uviesť dátum).

4. počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti nedodržal/a dohodnutý rozsah hodín (uviesť
dohodnutý rozsah a skutočne odpracovaný rozsah za týždeň)

5. bol(a) vyradený(á) z vykonávania dobrovoľníckej činnosti z dôvodu nedodržania vnútorných
predpisov organizátora, predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní
dobrovoľníckej činnosti, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, resp. pre nedodržiavanie
pokynov zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku činnosť dňom:

6. prestal spÍňať podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
dňa: .

7. iný dôvod neúčasti .

Vybavuje .

V dňa .

* správne označiť podpis a odtlačok pečiatky



Príloha č 1

Názov subjektu: CSS "Slnečný dom", Važecká 3, 080 OS Prešov

Menný zoznam občanov v hmotnej núdzi zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti (AČ) pre organizátora JÚL 2015

Meno a priezvisko doba vykonu kalendárny deň

P.č. Dátum narodenia AČ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Svetlana Uramová 2.1.2015 od-do 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo 8:()().12:oo 8:()()'12:oo 8:00·12:00 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo

1 31.7.2015 hod. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Peter Petra 2.1.2015 od-do 7:3G-:15:30 7:3G-:15:30 7:3G-:15:30 7:3G-:15:30

2 31.7.2015 hod. 8 8 8 8

od-do
3 hod.

od-do
4 hod.

od-do
S hod.

Meno a priezvisko doba vykonu kalendárny deň odpr.
hod.v Podpis

P.č. Dátum narodenia AČ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mesiaci

Svetlana Uramová 2.1.2015 od-do 8:()().12:oo 8:()().12:oo 8:()().12:oo 8:()()'12:oo 8:()()'12:oo 8:()()'12:00

1 31.7.2015 hod. 4 4 4 4 4 4 64,00

Peter Petra 2.1.2015 od-do 7:3G-:1S:30 7:3G-:1S:30 7:3G-:15:30 7:3G-:15:30

2 31.7.2015 hod. 8 8 8 8 64,00

od-do

3 hod.

od-do

4 hod.

od-do

S hod.

miesto výkonu AČ: Krízové stredisko, Hlavná 58, Prešov1. osobná asistencia, participácia na edukačných aktivitách s deťmi
2. pomocné práce pri údržbe budova areálov, upratovanie miesto výkonu AČ: DSSVažecká 3, Prešov

Schválil: M'JDr. Anna Suchá, riaditeľka (SS dňa: 29.06.2015

Vypracoval: Ing. Peter Sekerák dňa: 29.06.2015



Príloha č.3

Názov subjektu:
Evidencia dochádzky občanov v hmotnej núdzi zaradených na vykonávanie dobrovol'níckej činnosti (DČ) pre organizátora .................................

mesiac ......................... /2015
Meno a priezvisko doba výkonu kalendárny deň

P.č. dátum narodenia OČ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

od-do

1 hod.
od-do

2 hod.
od-do

3 hod.
od-do

4 hod.
od-do

5 hod.
od-do

6 hod.
od-do

7 hod.
od-do

8 hod.
od-do

9 hod.

od-do

10 hod.

od-do

11 hod.

od-do

12 hod.

od-do
13 hod.

od-do
14 hod.

Druh OČ: 1. miesto výkonu OČ:

2. miesto výkonu OČ:
3. miesto výkonu OČ:

Koordinátor:



strana č.2

kalendárny deň odpr.hod. Podpis

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 v mesiaci

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

od-do
hod. o

Vypracoval: dňa: podpis

Schválil: dňa: podpis, pečiatka


