
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
OBCE DULOV 

 
Na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove sa na svojom zasadnutí dňa 14. marca 2003 uznieslo 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie): 
 
 
 

Čl. 1 
Účel nariadenia 

 
Účelom tohto nariadenia je vytvoriť organizačné a vecné predpoklady prostredníctvom 

obce a celoštátneho „Programu udržiavania pracovných návykov evidovaných 
nezamestnaných občanov“ na ich účasti pri vykonávaní vhodných pracovných činností 
realizovaných obcou (ďalej len program). Táto činnosť vyplýva z povinnosti § 3 odst. 3, písm. 
a) zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 
245/2000 Z.z. o zamestnanosti a zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. 
 
 
 

Čl. 2 
Vhodná pracovná činnosť 

 
1.) Program sa bude realizovať vykonávaním vhodných pracovných činností, v rámci 

ktorých budú evidovaní nezamestnaní vykonávať menšie obecné služby organizované 
obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických 
podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce 
Dulov. 

2.) Pri vykonávaní vhodných pracovných činností sa zohľadňuje zdravotný stav, 
vzdelanie a dĺžka  praxe evidovaného nezamestnaného a doba evidencie min. 90 dní. 

 
 
 

Čl. 3 
Povinnosti obce 

 
1.) Určuje časový rozvrh účasti evidovaného nezamestnaného občana na programe podľa 

svojich potrieb tak, aby sa na programe vystriedali všetci evidovaní nezamestnaní 
občania, ktorí spĺňajú podmienky programu. 

2.) Určuje vhodné pracovné činnosti, ktoré budú vykonávať evidovaní nezamestnaní 
občania v rozsahu 20 hodín týždenne počas časového rozvrhu. 

3.) Vedie evidenciu o počte hodín odpracovaných v rámci programu a tento údaj písomne 
predkladá Okresnému úradu práce. 



4.) Vedie evidenciu vyzvaných evidovaných nezamestnaných občanov, ktorí sa programu 
v príslušnom kalendárnom mesiaci nezúčastnili a túto predkladá Okresnému úradu 
práce. 

5.) Poučí evidovaného nezamestnaného občana o povinnosti dodržiavať predpisy na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní vhodných pracovných 
činností. 

6.) Uzatvoriť poistnú zmluvu na úrazové poistenie pre pracovné miesto. 
 
 
 

Čl. 4 
Povinnosti evidovaného nezamestnaného občana 

 
1.) Evidovaný nezamestnaný občan zaradený do projektu je povinný osobne sa 

zúčastňovať na aktivitách projektu. 
2.) Pracovné činnosti je povinný vykonávať podľa pokynov obce. 
3.) Evidovaný nezamestnaný občan sa na pracovnej činnosti v rámci projektu zúčastní 

zásadne len v mieste trvalého bydliska. 
 
 
 

Čl. 5 
Prechodné ustanovenie 

 
1.) Účasť evidovaného nezamestnaného na programe má väzbu na podporu 

v nezamestnanosti, resp. sociálnu dávku 
2.) Evidovaný nezamestnaný zapojený v programe nie je v pracovnom pomere, preto si 

nemôže uplatňovať nároky podľa ZP. 
 
 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 
 

1.) Zmenu, alebo doplnky tohto nariadenia možno vykonať iba uznesením obecného 
zastupiteľstva so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. 

2.) VZN na obnovenie a udržanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných 
nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2003. 

 
 
 
V Dulove 14. marca 2003 
 
         v.r. 
        Stanislav Dobrodenka 
               starosta obce 
 
 
 
Vyvesené: 14.3.2003 


