
 

 

 

 
 

Obec Ptrukša na základe § 3 ods. 3 písm. a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zákona č. 453/2001 § 2d ods.9 o vykonávaní menších obecných služieb vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša č. 12/2017 

o menších obecných službách 
 

§ 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

(1)  Predmetom tohto nariadenia je zabezpečenie realizácie Programu udržiavania pracovných 

návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb 

organizovaných obcou Ptrukša, za účelom zlepšenia života, životného prostredia, ekonomických 

a sociálnych podmienok obyvateľov obce. 

(2)  Tieto práce sú vykonávané evidovanými nezamestnanými, ktorí majú v obci trvalý pobyt. 

 

§ 2 

POVINNOSTI OBCE 

(1) Obec, zastúpená starostom obce z evidencie nezamestnaných z obce vedených na 

ÚPSVaR v Michalovciach v zmysle § 22a zákona o zamestnanosti vyberie evidovaných 

nezamestnaných na vykonávanie konkrétnych menších obecných služieb pri rešpektovaní 

podmienky dĺžky vedenia v evidencii nezamestnaných minimálne 90 dní a odkázanosti na 

príspevok v hmotnej núdzi. 

(2) Zabezpečí uzatvorenie úrazového poistenia pracovných činností vykonávaných v 

prospech obce v rámci Programu. 

(3)  Poučí evidovaných nezamestnaných o povinnosti dodržiavať predpisy na zistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní predmetných prác. 

(4) Písomne predloží mesačnú evidenciu vykonávania menších obecných služieb organizovaných 

obcou. 

(5)  Zabezpečí kontrolu účasti vybraných evidovaných nezamestnaných na vykonávanie 

menších obecných služieb počas celej doby ich trvania v rozsahu maximálne do 20 hodín 

týždenne. 

(6)  Písomne oznámi ÚPSVaR neúčasť, neskončenie alebo odmietnutie vykonávania menších 

obecných služieb vybranými evidovanými nezamestnanými v lehote do troch pracovných dní od 

vzniku jednej z uvedených skutočností. 

 

§ 3 

ŠPECIFIKÁCIA MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB 

(1)  Všetky práce budú vykonávané s prihliadnutím na spôsobilosť a schopnosť občanov 

v priamom záujme obce v týchto oblastiach: 

- čistenie a údržba miestnych komunikácií a verejnej zelene a drobnej architektúry 

- kosenie verejných priestranstiev a cintorína, športovísk, údržba verejnej zelene 

- čistiace práce v obci na úseku verejného poriadku 

- separovaný zber 

- menšie stavebné a údržbárske práce 

- zemné práce ( rozkopávky) 

 

 



(2) 

- čistenie a údržba obecných budov a zariadení 

- pomocné práce v školskej jedálni 

- donáška obedov a drobných nákupov 

 

 

§ 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1)  Ak občan , posudzovaný v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov , poberajúci dávku 

sociálnej pomoci odmietne vykonávanie menších obecných služieb podľa zákona o sociálnej 

pomoci, vznikne dôvod na prehodnotenie jeho hmotnej núdze zo subjektívnych dôvodov 

s následným znížením dávky sociálnej pomoci. 

 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od   09.12.2016    do  

(2) Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením OZ v Ptrukši č. 03/III/16/2016 dňa 

09.12.2016 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017 

 

 

 

 

 

   Alexander Takács 

Starosta obce Ptrukša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


