
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou
(§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

č. 0001/2015

Zmluvné strany:

Obec Žitavany 
Zastúpená:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 

a

Občan, obyvateľ obce: Žitavany 
Meno, priezvisko: Sabová Jana
Adresa trvalého bydliska:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalej len „obyvateľ obce“

uzatvárajú túto dohodu za účelom vymedzenia práv a povinností pri vykonávaní menších 
obecných služieb organizovaných obcou.

ČI. I
Vymedzenie obsahu a rozsahu menších obecných prác organizovaných obcou

1. Menšie obecné služby organizované obcou sú zamerané (ďalej len „menšie obecné 
služby“) na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a 
sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.

2. Obyvateľ obce vykonáva menšie obecné služby na základe pokynov starostu obce.
3. Menšie obecné služby vykonáva obyvateľ obce nasledovne:

— miesto výkonu : katastrálne územie obce Žitavany
— rozsah vykonávaných prác : 80 hodín mesačne
- obdobie od -  do vykonávania MOS : 01. 04. 2015 — 31. 12. 2015

- deň a hodina začatia a ukončenia vykonávaných prác :
pondelok od 8,00 - 12,00 hod. 

utorok od 8,00 — 12,00 hod. 
streda od 8,00 - 12,00 hod.

Juraj Obert - starosta obce 
Športová 5, 951 97 Žitavany
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štvrtok od 8,00 - 12,00 hod. 
piatok od 8,00 - 12,00 hod.

- druh vykonávaných prác :

údržba a úprava verejnej zelene, (parky, ulice, oddychové zóny, materské škôlky, 
školy...), udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, úprava klzkých 
povrchov v zimnom obdobní, čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody 
v obciach, pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného 
odpadu, údržba obecných cintorínov, starostlivosť o športové areály a ďalšie práce 
určené pokynom starostom obce.

ČI. II
Práva a povinnosti

1. Obec je povinná po dobu od 01.04.2015 do 31.12.2015

a. viesť presnú evidenciu obyvateľov obce vykonávajúcich menšie obecné služby 
a výkazy hodín vykonávania menších obecných služieb občanom.

b. poskytnúť obyváteľovi obce, ktorý vykonáva menšie obecné služby poskytnúť 
osobné ochranné pracovné prostriedky, zapožičať pracovné náradie a ďalšie 
prostriedky nevyhnutné na vykonávanie určených menších obecných služieb.

c. zabezpečiť pre obyvateľa obce, ktorý vykonáva menšie obecné služby, úrazové 
poistenie v súvislosti s vykonávaním menších obecných služieb.

d. organizátor menších obecných služieb sa zaväzuje zabezpečiť dohodnuté 
podmienky počas celého obdobia trvania dohody.

2. Obec je oprávnená v prípade porušenia dohody obyvateľom obce jednostranne 
vypovedať túto dohodu a informovať o tejto skutočnosti príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

3. Obyvateľ obce, zúčastňujúci sa menších obecných služieb v prospech obce je 
povinný:
a. zúčastňovať sa na menších obecných službách v rozsahu dohodnutom v tejto 

dohode a na základe pokynov osoby poverenej organizovaním menších 
obecných služieb.

b. dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými bol 
oboznámený,

c. ak je to možné, vopred oznámiť organizátorovi alebo obci nemožnosť účasti na 
vykonávaní menších obecných služieb,

d. preukázať dôvody vylučujúce účasť na vykonávaní menších obecných služieb,
e. vrátiť určenej osobe zapožičané pracovné náradie a iné pracovné prostriedky, 

vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov bezodkladne po 
skončení výkonu menších obecných služieb.



f. v prípade potreby, na príkaz starostu obce, nastúpiť do práce v deň pracovného 
voľna, vo sviatok, odpoludnia i v noci.

ČI. III.
Záverečné dojednania

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania stranami dohody.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre obec, tri 

rovnopisy pre obyvateľa, pričom jeden z nich na účel preukázanie nároku na 
aktivačný príspevok podľa §12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

V Zlatých Moravciach, dňa
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