
obci príspevok v polovicnej výške zo stanovenej plnej výšky v prípade, že termín zacatia
aktivacnej cinnosti UoZ je od 16. dna do konca kalendárneho mesiaca.

6. Poskytnút obci príspevok v plnej výške podla bodu 4 tohto clánku ak UoZ odpracuje
pocas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného
casu. Poskytnút obci príspevok v polovicnej výške podla bodu 4 tohto clánku, ak UoZ
odpracuje pocas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného
pracovného casu, resp. menej ako dvojnásobok týždenného pracovného casu.

7. Poskytnút obci mesacne príspevok za UoZ, ktorí vykonávali aktivacnú cinnost
v príslušnom kalendárnom mesiaci, vo výške zodpovedajúcej skutocnostiam podla bodu
4,5,6 a skutocne vynaloženým a preukázaným výdavkom.

8. Poukazovat obci pocas ,doby organizovania aktivacnej cinnosti mesacne príspevok
na úcet, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna predloženia všetkých dohodnutých
dokladov. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má
opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota
na vyplatenie financného príspevku podla predchádzajúcej vety neplynie, a to až do
skoncenia kontroly správnosti a pravosti predložených dokladov, alebo do odstránenia
zistených nezrovnalostí.

9. Vyplatit poslednú splátku z celkového dohodnutého príspevku po kompletnom predložení
a skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predložení Správy o kvantifikovanom
prínose (príloha c. 17) organizovania aktivacnej cinnosti oproti stavu pred jej zacatím,
v súlade so Zámerom organizovania aktivacnej cinnosti a v súlade s bodom 8.

10. Vrátit obci originál dokladov predložených podla Cl. V. bodu 10 tejto dohody do 60
kalendárnych dní odo dna ich predloženia, ak sa nedohodnú inak.

11. Oznámit obci, ak docasná pracovná neschopnost dlhodobo nezamestnaného obcana pocas
vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj trvá viac ako 30 kalendárnych dní,
odstúpenie úradu od dohody s UoZ.

Clánok V.

Práva a povinnosti obce

Obec sa zaväzuje:

1. Zabezpecit aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec tak, aby práce
vykonávané UoZ boli urcené na zlepšenie ekonomických, sociálnych podmienok,
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 13.5.2013 do 31.10.2013 vykonávanie aktivacnej cinnosti pre 4
UoZ v štruktúre:
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