
 

D O H O D A 
o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 20 a § 20a zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení                     

v znení neskorších právnych predpisov, 

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú 

organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, , uzatvorená 

podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., Zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „dohoda“)  
 

Účastníci dohody:  

 

Obec Banské 
ulica, Banské 320, 094 12 Banské  Slovenská republika  

IČO:  00332259 

starosta obce:  PaedDr: Stanislav Maloš 

Kontakty:  

č. tel.: 054 4880482  

mobil:  0918869169 

e-mail:  obecbanske@wmx.sk 

web: www.obecbanske.sk 

 

Obec Žalobín  
Ulica: Žalobín 144, 094 03 Žalobín  Slovenská republika  

IČO:  00332992 

starostka obce:  Mgr. Valéria Račková 

Kontakty:  

č. tel.:  057 4494185 

mobil:  0918 373 608 

e-mail:  obeczalobin@zalobin.sk 

web: www.obeczalobin.sk 

 

Čl. I. 

Predmet dohody 
 

1. Obec Banské sa zaväzuje realizovať pracovnú činnosť pre občanov v hmotnej núdzi s trvalým 

pobytom v obci Žalobíne za účelom aplikácie ust. § 12 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Obec Žalobín sa zaväzuje zabezpečiť účasť občanov v súlade s Dohodou uzatvorenou podľa 

ust. § 12 ods. 3 pism., b, bod 4.,  a nasl.  Zákona č. 417/2013 Z.z. medzi obcou Žalobín a Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n.T. dňa , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody 

a je jej prílohou. 

Čl. II. 

Doba trvania dohody 
 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od 01.04.2022  do 31.12.2022. 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 
 

1.Obec Banské zabezpečí realizáciu pracovných činností pre občanov uvedených  

v Čl. I. dohody za týchto podmienok: 

- na vlastné náklady zabezpečí poučenie o bezpečnosti pri práci 



- na vlastné náklady zabezpečí ich dopravu z obce Žalobín na miesto realizácie ich pracovnej 

činnosti a späť. 

2. Obec Žalobín zostáva partnerom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n.T. podľa 

dohody uzatvorenej dňa  a plní vo vzťahu k nemu všetky záväzky z nej vyplývajúce. 

  

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia dohody 
 

1. Táto dohoda o vzájomnej spolupráci je uzatvorená medzi obcami – účastníkmi dohody na  

základe ich vôle a dobrovoľne a účastníci vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili po konzultácii 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v troch origináloch, pričom každý z účastníkov obdrží  jedno 

vyhotovenie, tretie vyhotovenie tejto dohody spoločne predložia Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny vo Vranove n.T. na vedomie.  

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode, 

podpísaným oboma účastníkmi dohody. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody. 

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto podpísať, prečítali si ju, jej obsahu 

porozumeli a súhlasia s ňou. 

  

 

 

 

V Banskom dňa: 24.03.2022                                      V Žalobíne dňa: 24.03.2022 

 

 

 

..........................................                                            ............................................                                                

  starosta obce Banské                                                      starostka obce Žalobín 

 


