
DOHODA O VYKONÁ VANÍ MENŠíCH OBECNÝCH SLUŽIEB

. organizovaných Obcou Nová Lubovna v jej záujme

uzatvorená medzi
Obcou Nová Lubovna

zastúpenou starostom obce Stanislavom Turlíkom
a

evidovaným nezamestnaným
Meno, priezvisko, titul: Michal Sás
Trvalý pobyt: Nová Lubovna c. 65
Rodné císlo:

PREDMET DOHODY

Predmetom dohody je úprava záväzkov zmluvných strán pre vykonávanie menších obecných
služieb organizovaných obcou

A. Práva a povinnosti obce
l. Zabezpecit vytvorenie predpokladov pre obnovenie a udržiavanie pracovných návykov

evidovaného nezamestnaného úcastou na menších obecných službách.
2. Zaradit evidovaného nezamestnaného do menších obecných služieb na práce:

cistenie verejných priestranstiev atd'.
miesto výkonu: Obec Nová Lubovna vrátane miestnych castí obce
v termíne: od 19.01.2012 do 29.02.2012 rozsah pracovného casu: 20 hod. týždenne

3. Vydáva potvrdenie o odpracovaných hodinách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej
Lubovni.

B. Práva a povinnosti evidovaného nezam'estnaného
l. Vykonávat menšie obecné služby v rozsahu urcenom v cl. A tejto dohody
2. Riadit sa pokynmi starostu obce alebo ním povereného pracovníka na riadenie menších

obecných služieb.
3. Písomne oznámit dôvody neúcasti alebo skoncenia vykonávania menších obecných služieb do

3 pracovných dní.
4. Spolupracovat s Úradom práce, sociálnych vecí a rod"iny pri sprostredkovaní vhodnéh9

zamestnania.

5. Dodržiavat právne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní
menších obecných služieb organizovaných obcou.

C. Všeobecné a záverecné ustanovenia

1. K ukonceniu platnosti dohody pred dohodnutým termínom dôjde dt"íom: vzniku pracovného
pomeru, uznaním práceneschopnosti obcana, zo zdravotných dôvodov, vyradením obcana
z evidencie uchádzacov o zamestnanie, porušením povinností v zmysle cl. B tejto dohody.

2. Zmeny a doplnky k dohode možno vykonat dodatkom k dohode podpísaním oboma
zmluvnými stranami na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných strán.



3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis. Kópia dohody sa dorucí na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Lubovni.

4. Dohoda nadobúda platnost dnom podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu podpísat, že si ju precítali, súhlasia

s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášt nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
ju vlastnorucne podpisujÚ.

V Novej Lubovni, dna 18.1.2012

evidovaný nezamestnaný


