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DOHODA č.  876/2016 
 

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 
podľa  § 3 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
 

 
 

uzatvorená medzi 
 

Obcou Strekov 
Adresa  : Blatná 1036, 941 37 Strekov 
V zastúpení  : Ján Téglás – starosta obce 
IČO  : 00 309 273 
Bank. spojenie: VÚB Nové Zámky   č. účtu: 171 021 172 / 0200 
DIČ  : 2021060591 
(ďalej len „obec“) 

 
a 

obyvateľom obce 
Meno, priezvisko, titul Ján RIGO 
Trvalý pobyt   Strekov č. 337, 941 37 Strekov 
Dátum narodenia  26.03.1959   
 
spoločne „účastníci dohody“ 
 

Preambula 
 
Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. 
 

Článok I. 
 

Účel dohody 
Ďalej poslaním tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení  
dobrovoľníckej činnosti formou vykonávania menších obecných služieb organizované obcou 
za účelom udržiavania pracovných návykov obyvateľa obce. 
  
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 A. Práva a povinnosti obce 
 
1. Zaradiť obyvateľa obce do dobrovoľníckej činnosti formou vykonávania menších obecných 
služieb za účelom podpory udržiavania pracovných návykov. Táto činnosť sa bude vykonávať 
v rozsahu 20 hodín týždenne (5 pracovných dní od 8.00 do 12.00 hod.) max. 80 hodín 
mesačne v obci Strekov,  v termíne: od 01.12.2016 do 31.12.2017. Druh aktivačnej činnosti: 
Údržba a úprava verejnej zelene, udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, 
udržiavanie poriadku a údržba obecného cintorína, komunikácií a obecného majetku.  
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2. Stanoviť primeraným spôsobom obyvateľovi obce plnenie podmienky podľa vnútorných 
predpisov a pokynov obce. 
 
3. Vyradiť obyvateľa obce z účasti na vykonávaní menších obecných služieb, ak poruší 
ustanovenia uvedené v Čl.II písm.B bod 3 a 4 tejto dohody. 
 
4. Vyradiť obyvateľa obce z účasti na vykonávaní menších obecných služieb, ak na ňu 
oneskorene nastúpi alebo ju predčasne ukončí  v rozsahu určenej  podľa denného rozvrhu   
vykonávanie menších obecných služieb. 
 
 B. Práva a povinnosti obyvateľa obce 

 
1. Vykonávať menšie obecné služby podľa podmienok dohodnutých v Čl. II písm. A bod 1 
tejto dohody, ako aj vnútorných predpisov a pokynov obce. 
 
2. Oznámiť obci dôvody neúčasti, odmietnutia alebo neskončenia vykonávania menších 
obecných služieb  do 3 pracovných dní od vzniku jednej z týchto skutočností. 
 
3. Dodržiavať vnútorné predpisy obce, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri vykonávaní menších obecných služieb, s ktorými bol preukázateľne oboznámený. 
Dodržiavať pokyny zamestnanca – p. Ladislav Popellár, prednosta úradu, ktorý je 
zodpovedný za organizovanie menších obecných služieb pre obec. 
 
4. Zapisovať sa denne do evidencie dochádzky. Oznámiť obci dôvod prípadnej neprítomnosti 
v dohodnutom čase. Ako ospravedlnená neúčasť môže byť akceptovaná práceneschopnosť 
alebo ošetrovanie člena rodiny na základe písomného vyjadrenie ošetrujúceho lekára, ako 
i neodkladná návšteva ošetrujúceho lekára, doložená písomným vyjadrením ošetrujúceho 
lekára. 
 
5. V prípade požiadavky zamestnanca, zodpovedného za organizovanie  menších obecných 
služieb v iných ako dohodnutých dňoch a hodinách a na inom ako dohodnutom mieste má 
obyvateľ obce právo takúto požiadavku odmietnuť. Rovnako má právo odmietnuť 
vykonávanie menších obecných služieb vo výrazne horších podmienkach z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zdraviu škodlivom a inak nebezpečnom prostredí. 
Odmietnutie vykonávania menších obecných služieb v takýchto prípadoch je obyvateľ obce 
povinný bez odkladu oznámiť obci.     

 
 

Článok III. 
Ukončenie dohody 

 
1. Riadne ukončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody a súčasne 
uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzavretá. 
 
2. V prípade vážneho porušenia podmienok tejto dohody môže každý z účastníkov odstúpiť 
od dohody. Za vážneho porušenia podmienok dohody zo strany obyvateľa obce sa považuje 
nedodržanie ustanovení Čl.II písm. B bod 1 až 4 tejto dohody. 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V rámci vykonávania menších obecných služieb nevstupuje obyvateľ obce do 
pracovnoprávneho vzťahu. Z toho dôvodu sa na jeho zaradenie na výkon v rámci 
vykonávania menších obecných služieb nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, čo však 
neznamená, že podmienky vykonávania menších obecných služieb pre obyvateľa budú 
výrazne odlišné od obvyklých podmienok pre výkon pracovnej činnosti. 
 
2. Obyvateľ obce berie na vedomie, že pracovnú neschopnosť je povinný oznámiť ÚPSVaR 
Nové Zámky a to doložením písomným vyjadrením ošetrujúceho lekára. 
 
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom obec obdrží dve a obyvateľ jedno vyhotovenie. Dohoda nadobúda platnosť aj účinnosť 
dňom jej podpísania účastníkmi. 
 
4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody musia byť vykonané po vzájomnej dohode 
účastníkov a musia mať písomnú formu. 
 
5. Pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak, vzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne prepisy majúce vzťah k predmetu a záväzkov 
vyplývajúcim z tejto dohody. 
 
6. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Strekove, dňa 25.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................   ................................................... 
                  obyvateľ obce                       Ján Téglás  
                         starosta obce 
 


