
a v súlade s bodom 8.

10. Úrad PSVR je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávat hospodárnost, efektívnost
a úcinnost ich použitia.

11. Vrátit obci originál dokladov predložených podla Cl. N. bodu 10 tejto dohody do 30 kalendárnych dní
odo dna ich predloženia, ak sa nedohodnú inak.

12. Dorucit obci materiály zabezpecujúce publicitu spolufinancovania poskytnutých príspevkov z
prostriedkov ESF.

Clánok IV
Práva a povinnosti obce

Obec sa zaväzuje:

1. Zabezpecit aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec tak, aby práce vykonávané
VoZ boli urcené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu,
udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvatelov obce, starostlivost o ochranu a zachovanie

kultúrneho dedicstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a dalších cinností
obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí
a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej cinnosti.

2. Zabezpecit po dobu od 01.05.2012 do 31.10.2012 vykonávanie aktivacnej cinnosti pre 4 VoZ
v štruktúre:

3. Zabezpecit dodržiavanie denného rozvrhu zaciatku a konca vykonávania aktivacnej cinnosti VoZ v
štruktúre:

4. Koordinovat aktivacnú cinnost VoZ prostredníctvom O vlastných zamestnancov a O
zamestnancov prijatých na tento úcel do pracovného pomeru z radov VoZ, ktorí budú organizovat
AC VoZ v rozsahu O hodín týždenne na jedného zamestnanca. Ak nastane skutocnost, ktorá má
za následok ukoncenie pracovného pomeru organizátora, je obec povinná v spolupráci s úradom PSVR
do 15 kalendárnych dní od skoncenia pracovného pomeru urcit iného zamestnanca, ktorý bude AC
VoZ organizovat. Ak obec neurcí (nezamestná) organizátora, je za organizovanie AC zodpovedný
štatutárny zástupca obce.

5. V prípade prijatia do zamestnania organizátora(ov) z radov VoZ, dorucit úradu PSVR hodnovernú(é)
kópiu(e) pracovnej(ých) zmluvy(zmlúv) najneskôr do 15 kalendárnych dní od uzavretia pracovného
pomeru.

6. V prípade poverenia vlastného zamestnanca(ov) organizovaním aktivacnej cinnosti VoZ, zaslat úradu
PSVR za tohto(týchto) zamestnanca(ov) hodnoverné kópie pracovných zmlúv a dohôd o zmene
pracovných podmienok k pracovnej zmluve, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dna zacatia
organizovania aktivacnej cinnosti VoZ. .

7. Viest dennú evidenciu dochádzky VoZ, ktorí sa zúcastnujú na aktivacnej cinnosti a organizátorov
aktivacnej cinnosti, s ich vlastnorucným podpisom, ktorým potvrdzujú úcast na vykonávaní aktivacnej
cinnosti, resp. na jej organizovaní. Obec uvedenú evidenciu uschováva a poskytuje ju na fyzickú
kontrolu úradu PSVR na základe vyzvania a v zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.

8. Predkladat na základe dennei evidencie dochádzkv VoZ a on!anizátora(ov) v dvoch vvhotoveniach na

Druh vykonávaných Rozsah
prác podla § 52 ods. 2 Pocet VoZ KZAM Termín vykonávania od/do (týždenný rozvrh
zákona hodín)
Tvorba a ochrana
udržiavanie. a zlepšovanie 4 932301 1.5.2012-31.10.2012 20
životného prostredia

n Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

ukazovate od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do od - do
casovérozpätie"08:00- 08:00- P8:00- P8:00-
(v hodinách) 13:00 - 13:00 - 13:00 - 13:00 - - -

pocet
aradených VoZ 4 - 4 - 4 - 4 - - -


