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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Materiál bol spracovaný na podnet poslanca Mestského zastupiteľstva v Leopoldove – JUDr. 

Milana Gavorníka. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Novelou zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nastala od 01. 07. 2014 zmena v podmienkach poskytovania dávok v hmotnej núdzi.  

Občan poberajúci dávku v hmotnej núdzi je povinný si túto dávku odpracovať na základe písomnej 

dohody medzi úradom práce a obcou (rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej 

zriaďovateľom je obec) v rozsahu 32 hodín mesačne, a to vykonávaním menších obecných služieb, 

dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii. 

Mesto Leopoldov uzatvorilo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Dohodu č. 

43/§10/417/2014 dňa 16. 06. 2014, kde predmetom dohody je záväzok organizátora (Mesta 

Leopoldov) realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť 

za týmto účelom zabezpečí úrad práce. Dohoda je uzatvorená do 31. 12. 2015.  

Počet občanov, ktorí si odpracovávajú dávku v hmotnej núdzi pre Mesto Leopoldov je premenlivý. 

Pred 1. marcom 2015 si odpracovávalo dávku pre mesto 12 občanov. Mesto si na výkon 

aktivačných prác v rozsahu 64 hodín mesačne ponechalo 5 občanov, a teda v súčasnosti si dávku 

odpracováva 7 občanov rozdelených do dvoch skupín.  

Vykonané práce pre Mesto Leopoldov od januára 2015 do mája 2015: 

- odhŕňanie snehu, 

- odpratávanie snehu z nafukovacej haly,  

- údržba cintorína, 

- vysýpanie smetných nádob v meste, 

- upratovanie stojísk na smetné nádoby, 

- pomoc pri zbere PET-fliaš a tetrapakov, 

- pomoc pri upratovaní miestností, v ktorých sa konalo referendum, 

- upratovanie budovy ZŠ, 

- upratovanie verejného priestranstva – Nádražná ul., Hlohovská cesta, Rázusova ul., 

Gucmanova ul.,  

- zametanie chodníkov, 

- upratovanie starého cintorína, 



- upratovanie parku,  

- pomoc pri zbere šatstva, 

- strihanie kríkov, čistenie krajníc a parkovísk, 

- upratovanie areálu MTK, 

- okopávanie živého plotu, odburiňovanie, 

- odpratávanie vyrúbaných stromov na cintoríne, 

- vyhrabávanie trávnikov v parku a na starom cintoríne pred kosením, 

- okopávanie záhonov v parku, na Hlohovskej ceste a v okolí železničnej stanice, 

- čistenie verejného priestranstva okolo bytoviek na Gojdičovej, Štúrovej a Nádražnej ul. 

 

Vykonanú činnosť a práce pre mesto možno považovať za pozitívum. Organizovanie prác pre 

občanov bez pracovných návykov však sprevádza množstvo negatívnych javov, ktoré je možné 

rozdeliť do nasledujúcich oblastí: 

a) oblasť finančná 

- Mesto Leopoldov je povinné zabezpečiť pre občana na vlastné náklady ochranné osobné 

pracovné prostriedky, pracovné prostriedky, 

- Mesto Leopoldov je povinné zabezpečiť školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

b) oblasť negatívnych sociálnych javov 

- alkohol na pracovisku, 

- úraz pod vplyvom alkoholu, 

- drogy na pracovisku, 

- krádež, 

- vyhrážanie sa, agresivita, 

c) oblasť riadenia 

- administratívna záťaž pre zamestnancov mestského úradu – vedenie a doručovanie 

dochádzky, 

- dôsledné zvažovanie prerozdelenia pracovníkov za účelom predchádzania konfliktom na 

pracovisku, 

- negatívny vplyv poberateľov dávok v hmotnej núdzi na zamestnancov mesta udržiavajúcich 

verejné priestranstvo, riešenie poklesu pracovnej morálky, čoho dôkazom je i nárast 

sťažností na údržbu verejného priestranstva, 

- vo zvýšenej miere nutná koordinácia pracovníkov v teréne,  

- riešenie problémov s úradom práce v prípade nevyplatenia dávky v hmotnej núdzi v 

dôsledku systémových a komunikačných chýb. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Mesta Leopoldov ako organizátora prác 

poberateľov dávok v hmotnej núdzi. 


