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D O H O D A  č. 20/20/54E/158 - U 

o ukončení dohody č. 20/20/54E/158  

 

o poskytnutí finančného príspevku  

v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 

 

podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

uzavretá podľa Článku VIII Ods. 1 Dohody č.20/20/54E/158 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi  

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
Sídlo Námestie slobody 1, 026 01  Dolný Kubín 

zastúpeným riaditeľom : Ing. Miroslav Málik 

IČO 30794536      DIČ 2021777780 

Bankové spojenie  

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

zamestnávateľom 

názov/obchodné meno (PO)/meno a priezvisko (FO)  EQA, s.r.o. 

sídlo/adresa trvalého pobytu  M.R.Štefánika 1821, 026 01  Dolný Kubín 

zastúpená štatutárnym zástupcom  Juraj Choma 

IČO 45923264 DIČ 2023132166 

SK NACE Rev2 (kód/text hosp. činnosti)  93110 – Prevádzka šport.zar. 

Bankové spojenie:   

 

Zapísaný v obchodnom registri, vedenom v Žiline 

Pod číslom  53735/L 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  

a  

(spoločne „účastníci dohody“)  

 

I. 

Účel a predmet dohody 

1. Účastníci dohody č. 20/20/54E/158 (ďalej len „Dohoda“) o poskytnutí finančného 

príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov  sa dohodli na jej ukončení dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto Dohody č. 20/20/54E/158 – U. 
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II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou dohody č. 20/20/54E/158. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými právnymi   

    predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov tejto dohody. 

3. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto dohody v rozsahu:   

    názov, sídlo, miesto prevádzky, výška príspevku. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis     

    a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody  

    a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne      

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

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

 

 

 

 

       Dolný Kubín, dňa 01.10.2020                                   Dolný Kubín, dňa 01.10.2020 

       

 

 

     Za zamestnávateľa: 

 

 

 

 

     Za úrad: 

 
 

 

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

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

Juraj Choma 
 

     Ing. Miroslav Málik 
štatutárny zástupca zamestnávateľa 

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok  

pečiatky) 

 
     riaditeľ úradu alebo ním poverený 

zamestnanec (meno, priezvisko, podpis 

a odtlačok pečiatky) 

 
 

 

 


