
môže vykonávat aktivacnú cinnost aj vo vecerných a nocných hodinách, resp. v dnoch
pracovného pokoja a volna s tým, že v takýchto prípadoch úrad požaduje súhlas UoZ
a uvedená skutocnost sa zapracuje do dohody s UoZ.

10. Predkladat úradu, najneskôr do posledného dna kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
skoncení kalendárneho mesiaca v ktorom jej výdavky vznikli v 2 vyhotoveniach žiadost
o úhradu platby súcasne s tým
a) podporné dokumenty - l originál a 2 kópie dokladov o použitých financných

prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplatení úrazového poistenia, nákupe osobných
ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a dalších súvisiacich
oprávnených výdavkoch), l originál a 2 kópie výpisu bankového úctu príjemcu
alebo l originál a 2 kópie potvrdenia banky o uskutocnení príslušnej platby, v prípade
platby v hotovosti výdavkový a príjmový pokladnicný doklad a doklad z registracnej
pokladne,

b) "výkaz k výpoctu príspevku na aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb
pre obec (príloha c. 9),

c) výplatnú pásku alebo iný doklad, na základe ktorého je možná identifikácia vyplateneJ
mzdy, kópie zamestnávatelom potvrdených mesacných výkazov do sociálnej
poistovne a mesacných výkazov do zdravotnej poistovne
za zamestnávatela, l originál a 2 kópie výpisu bankového úctu príjemcu alebo l
originál a 2 kópie potvrdenia banky o uskutocnení príslušnej platby.

ll. Oznámit úradu nedodržanie rozsahu hodín, neúcast: neskoncenie alebo odmietnutie
vykonávania aktivacnej cinnosti UoZ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní
od vzniku jednej z uvedených skutocností (príloha c. 10). Oznámit úradu najneskôr do 15
kalendárnych dní každú zmenu alebo ukoncenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý
organizuje aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec (príloha c. 12
k tejto dohode).

12. V prípade predcasného ukoncenia vykonávania aktivacnej cinnosti UoZ sa takéto
uvolnené miesto na aktivacnú cinnost nepreobsadzuje iným UoZ. V prípade docasnej
práceneschopnosti VoZ zaradeného na aktivacnú cinnost nemôže obec prijat
na vykonávanie aktivacnej cinnosti iného UoZ. UoZ po ukoncení docasnej pracovnej
neschopnosti môže vo vykonávaní aktivacnej cinnosti pokracovat v zmysle platnej
dohody s úradom, pricom doba vykonávania aktivacnej cinnosti sa mu o dobu docasnej
PN nepredlžuje. Vykonávanie aktivacnej cinnosti UoZ sa koncí uplynutím dohodnutej
doby, ak docasná pracovná neschopnost tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá doba
vykonávania aktivacnej cinnosti. Ako ospravedlnenú neúcast UOZ na vykonávaní
aktivacnej cinnosti úrad akceptuje práceneschopnost alebo ošetrovanie clena rodiny
na základe písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára a odôvodnenú a neodkladnú
návštevu lekára, písomne potvrdenú ošetrujúcim lekárom.

13. Poucit UOZ zaradených do aktivacnej cinnosti o povinnosti dodržiavat predpisy
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb
pre obec spolu s podpísaným prehlásením UoZ o poucení. Zabezpecit úrazové poistenie
UOZ zaradených na aktivacnú cinnost a predložit kópiu zmluvy o úrazovom poistení
úradu.

14. Použit financný príspevok poskytovaný úradom podla Cl. IV bod 3 tejto dohody len
v rozsahu a štruktúre, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním aktivacnej
cinnosti UoZ. Príspevok je možné použit na úhradu oprávnených nákladov v zmysle § 52
ods. 7 zákona o službách zamestnanosti.

Výdavky je možné považovat za oprávnené ak
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