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Dohoda o ukončení
Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská
prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 8¹ zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
číslo dohody: č. 16/20/051/68 (ďalej len „dohoda“)

medzi účastníkmi dohody:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Sídlo:
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
zastúpený riaditeľom: Ing. Miroslav Málik
IČO:
30794536
(ďalej len „úrad“)
a
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ
Obchodný názov (u právnickej osoby - ďalej len „PO“) alebo priezvisko, meno a titl.

(u fyzickej osoby - ďalej len „FO“)

MATLAK economy, s.r.o.
Sídlo PO/adresa trvalého bydliska FO: Aleja Slobody 1899, 026 01 Dolný Kubín
zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: Ing. Pavol Matlák
IČO: 46 829 971
SK NACE Rev. 2: 69.20.0 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové
poradenstvo
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Účastníci dohody sa dohodli v zmysle článku IV. Osobitné podmienky, bodu 7. na
dohode o ukončení dohody číslo 16/20/051/68.
Účinnosť dohody číslo 16/20/051/68 sa ukončí na základe tejto dohody.
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom
úrad prijme jedno vyhotovenie a zamestnávateľ jedno vyhotovenie. Účastníci dohody
vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli
a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.
V Dolnom Kubíne, dňa
Za zamestnávateľa:

........................................................
Ing. Pavol Matlák
štatutárny zástupca zamestnávateľa

V Dolnom Kubíne, dňa
Za úrad:

..........................................................
Ing. Miroslav Málik
riaditeľ úradu
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