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                                                                                                                  Dohoda o skončení Dohody č. 21/41/059/33 

 

Číslo s.: KE0/RAOTP-Z/ZAM/2021/53125 

Číslo z.: 2021/886709 

D o h o d a 
o skončení dohody č. 21/41/059/33 

o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa  

§ 59 zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)   

 (ďalej len „dohoda“) 

 

uzavretá medzi účastníkmi dohody:         

                                 

Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny  Košice 

Sídlo: Staničné námestie č.9, 042 11 Košice 

Zastúpeným riaditeľom: Ing. Michalom Michalovom, MBA, LL.M., MSc. 

IČO: 30 794 536 

Bankové spojenie:  

číslo účtu v tvare  IBAN:  

 (ďalej len „úrad“) 

                                                                          a 

 

Samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa 

§ 9 ods.1  zákona o službách zamestnanosti 

                                                                                                                                                                                                                                 

1.                                                    Helenou Palenčárovou 

Obchodné meno:                                               Helena Palenčárová 

Trvale bytom:                                                    Nová 276/7, 044 10 Geča    

Adresa prevádzky:                                            Idanská 39, 040 01 Košice 

Dátum narodenia:     

IČO:                    48 147 486  

DIČ:         103 0685 139 

SK NACE REV 2/text:    82.99.0 Finančné služby   

Bankové spojenie:       .    

IBAN:                                                                

 

Zapísaný  v živnostenskom  registri vedenom na Okresnom úrade Košice  pod číslom 830-17945. 

 (ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“) 
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Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Na základe žiadosti zamestnávateľa o skončenie dohody zo dňa 15.11.2021 sa účastníci dohody 

v zmysle čl. VI. bod 1. Dohody č. 21/41/059/33  zo dňa 31.03.2021 o poskytnutí príspevku na 

činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „pôvodná dohoda“) dohodli 

na skončení pôvodnej dohody.  

2. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi dohody založený pôvodnou dohodou, ako aj z nej vyplývajúce 

vzájomné práva a povinnosti účastníkov, zanikajú dňom vyplatenie finančného príspevku za 

mesiac október 2021 na základe žiadosti o úhradu platby. 

3. Oprávnene  poskytnuté  a čerpané plnenia poskytnuté  zamestnávateľovi do dňa účinnosti 

ukončenia dohody zostávajú nedotknuté. 

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

  

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

2. Právne vzťahy medzi účastníkmi tejto dohody, ktoré v nej nie sú upravené sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ako aj platnými právnymi predpismi 

Európskych spoločenstiev, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov tejto dohody.  

3. Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej dohody.  

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a 

zamestnávateľ jeden rovnopis.  

5. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že ju neuzavreli 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

V  Košiciach, dňa                                                                  V  Košiciach, dňa            

 

Za zamestnávateľa:       Za úrad: 

 

   

   

 

 

  .......................................................    ..........................................................                     

            Helena Palenčárová                                       Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M., MSc. 

   štatutárny zástupca zamestnávateľa                                                    riaditeľ úradu 

                


