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4. Koordinovat aktivacnú cinnost UoZ prostredníctvom O vlastných zamestnancov a O
zamestnancov prijatých na tento úcel do pracovného pomeru z radov UoZ, ktorí budú
organizovat aktivacnú cinnost UoZ v rozsahu OO hodín týždenne na jedného
zamestnanca. Ak nastane skutocnost, ktorá má za následok ukoncenie pracovného
pomeru zamestnanca, ktorý organizuje aktivacnú cinnost (dalej aj "organizátor), je obec
povinná v spolupráci s úradom do 15 kalendárnych dní od skoncenia pracovného
pomeru urcit iného zamestnanca, ktorý bude aktivacnú cinnost UoZ organizovat.
Ak obec neurcí (nezamestná) organizátora, je za organizovanie aktivacnej cinnosti
zodpovedný štatutárny zástupca obce.
5. V prípade prijatia do zamestnania organizátora(ov) z radov UoZ, dorucit úradu
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 UoZ,
zaslat úradu za tohto(týchto) zamestnanca(ov) hodnovernú(é) kópiu(e) pracovnej(ých)
zmluvy(úv) a dohôd o zmene pracovných podmienok k pracovnej zmluve, najneskôr do
15 kalendárnych dní odo dna zacatia organizovania aktivacnej cinnosti UoZ.
7. Viest dennú evidenciu dochádzky UoZ, 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 na základe vyzvania
a v zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.
8. Predkladat na základe dennej evidencie dochádzky UoZ a organizátora(ov) 1 originál a 2
kópie vyhotovení na úrad mesacne, najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí
príslušného mesiaca, "Evidencný list dochádzky UoZ, ktorí vykonávajú aktivacnú cinnost
formou menších obecných služieb pre obec (príloha c. 8) a" Evidencný list dochádzky
zamestnanca, ktorý organizuje aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre
obec, potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu obce príloha c. 8.1).
9. Dohodnutý rozvrh vykonávania aktivacnej cinnosti podla predloženého denného rozvrhu
zaciatku a konca vykonávania aktivacnej cinnosti UoZ, je pre obec záväzný s výnimkou
ak povinnost UoZ odpracovat dohodnutý pocet hodín pripadne na den pracovného
pokoja. V prípade, ak na základe predloženého denného rozvrhu má obec záujem
v odôvodnených prípadoch organizovat aktivacné práce inak, napr. pocas dní pracovného
pokoja alebo volna, resp. vo vecerných hodinách alebo nocných hodinách,
túto skutocnost oznámi obec úradu. Úrad o uvedenej skutocnosti upovedomí UoZ. UoZ
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