OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom na základe ustanovení zákona SNR č. 494/1991 Zb.
v y d á v a pre územie obce toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008
o organizovaní menších obecných služieb v súlade s platnou legislatívou
na území obce Udavské
Článok I
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom pod pojmom „menšie obecné služby“ rozumie
v zmysle § 3, ods. 3 písm. a/ Zákona č. 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení, služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických
podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a článku 68 Ústavy SR, niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, sú povinné oznamovať OÚP Humenné občanov,
ktorí sa odmietli zúčastňovať vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou.
Občania, ktorí sa odmietli zúčastňovať na výkone týchto služieb a sú v evidencii OÚP, budú
v zmysle § 7, ods. 6 písm. f zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších
predpisov posudzovaní ako občania v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov. V zmysle
vyššie uvedených zákonov OcZ v Udavskom vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o organizovaní menších obecných služieb v súlade s legislatívou.
Toto všeobecne záväzné zariadenie upravuje.
1/ Zapojiť do programu udržiavanie pracovných návykov / PUPN /
evidovaných
nezamestnaných občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Udavské s ktorými OÚP uzavrie
dohodu na PUPN.
2/ Vytvoriť pre evidovaných nezamestnaných občanov predpoklady pre obnovenie a
udržiavanie pracovných návykov formou vykonávania menších obecných služieb
organizovaných obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonané v záujme obce.
3/ Zvýšiť predpoklady evidovaných nezamestnaných občanov pre umiestnenie naj trhu práce.
4/ Prispieť k znižovaniu miery nezamestnanosti.
Článok II.
Ako postupovať
-

-

Uzavrieť s OÚP Humenné dohodu o zabezpečení realizácie PUPN.
Vybrať a nahlásiť evidovaných nezamestnaných podľa zoznamu z úradu práce
obecným zastupiteľstvom, rešpektovať podmienku dĺžky vedenia evidencie
nezamestnaných minimálne 3 mesiace /90 dní/.
V spolupráci s OÚP zosúladiť vybraných evidovaných nezamestnaných k vykonaniu
menších obecných služieb.

- 2 Článok III.
Druh práce
Pracovníci budú vykonávať prácu na zlepšení životného prostredia v obci, pri výstavbe
odvodňovacej priekopy, pri kosení verejných priestranstiev, cintorína, farskej záhrady, ihrísk,
čistenia okolia pri kontajneroch, strihanie okrasných kríkov na námestí obce, práce
s mládežou, telovýchovné činnosti, výpomoc v MŠ, ZŠ a ŠJ.
Článok IV.
Zabezpečenie riadenia PUPN
Na riadení sa budú podieľať starostka obce, poslanci OcZ, osoby , ktoré majú oprávnenie
na riadenie vo výstavbe, respektíve osoby poverené starostkou obce a OcZ z radov občanov
obce alebo VPP alebo PUPN.
Pred nástupom do práce školenie pracovníkov menších obecných služieb vykoná
bezpečnostný technik a zdravotný stav nezamestnaných potvrdí všeobecný lekár.
Denné poučenie evidovaných nezamestnaných pracovníkov vykonáva pracovník určený na
riadenie.
Článok V.
Povinnosť OÚP Humenné v spolupráci s obcou na PUPN
-

-

Vyzve evidovaných nezamestnaných k účasti na vykonaní PUPN.
Uhradiť obci finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie úrazového poistenia
v maximálnej výške 4,98 eura / 150 Sk/ , na jednu pracovnú činnosť v prospech obce
PUPN.
Zabezpečiť kontrolu účasti evidovaných nezamestnaných na vytvorení PUPN.
Článok VI.
Termín realizácie PUPN

-

Začiatok: od mesiaca január 2009
Po skupinách v dvojzmenných prevádzkach na deň a to:
od 8,00 hod. - 11,45 hod. – 1 zmena
od 12,15 hod. - 16,00 hod. - 2 zmena
Striedanie po každých 2 mesiacoch.

Všeobecne záväzné nariadenie o PUPN, nadobúda účinnosť, 15 dní po zverejnení
a schválení Obecným zastupiteľstvom v Udavskom.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Dňom účinnosti tohto VZN končí účinnosť VZN č. 7 o organizovaní menších obecných
služieb v súlade s platnou legislatívou.
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