
 

 
 

 
                                                                                                                          Kód ITMS2014+: 312021A139                                             

                                                                                                        
Ev. č.: 2018/151944 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

D  O H  O D  A 

o ukončení dohody č. 18/07/51A2/1 
 

o poskytnutí finančného  príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 

pravidelne platenom zamestnaní 

podľa  § 51a  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ 

pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 

 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

(ďalej len „dohoda“) 
 

uzatvorená v zmysle článku VI. bod 1) 

 

Účastníci dohody: 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

sídlo:                                                    Vajanského 17, 905 01 Senica 

v mene ktorého koná:                            Ing. Ján Kovár 

IČO:                                                      30 794 536 

bankové spojenie:  

IBAN:  

bankové spojenie:  

IBAN:   

 

(ďalej len ,,úrad“) 
 

a 

Zamestnávateľ 
                               

právnicka osoba 

názov: MAESTRO SK s.r.o. 

sídlo: Komenského 430/46, 909 01 Skalica 

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Jana Hatalová 

IČO:  36744166 

DIČ: 2022326471 

SK NACE Rev2  (kód/text)  69.20.0 / Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie  

 účtovných kníh; daňové poradenstvo 

bankové spojenie:  

IBAN:   

zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava oddiel Sro 

pod číslom  19698/T 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 
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Podľa Článku VI. „Skončenie dohody“  bodu 1) sa účastníci dohodli nasledovne: 

1. Dohoda č. 18/07/51A2/1 sa končí dňom nadobudnutia účinnosti podľa „Všeobecných a 

záverečných ustanovení“ tejto dohody o ukončení dohody. 

 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody. 

Účastníci dohody sa dohodli, že dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim  po dni 

jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

 

2) Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením tejto dohody v rozsahu stanovenom  v zákone       

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. 

 

3) Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike, ktoré  majú vzťah k záväzkom účastníkov dohody. 

 

4) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží jeden rovnopis a 

zamestnávateľ obdrží  jeden rovnopis. 

 

5) Účastníci dohody  vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne 

a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju  v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju  vlastnoručne podpisujú. 

 

      V Senici,  dňa                                                       V Senici,  dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Ing. Jana Hatalová                                                         Ing. Ján Kovár 
    štatutárny zástupca  MAESTRO SK  s.r.o.                                                        riaditeľ úradu 
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