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D O H O D A 

 

o skončení Dohody číslo: 22/10/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích  príspevkov 

integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

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

predpisov 

medzi účastníkmi dohody: 

 

(ďalej len „dohoda“), 

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 
sídlo: Hviezdoslavova 40, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

v mene ktorého koná: Mgr. Roman Vajaš, MBA riaditeľ úradu 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

IBAN:  

 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

Integračným podnikom 

právnickou osobou  

názov/meno: ZIPA plus s. r. o. 

sídlo/prevádzka: Trenčianska cesta 24, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ivan Horňák 

IČO: 46915117 

DIČ: 2023664236 

SK NACE Rev2  (kód/text) 47190 - Ost.maloob.nešpecializ. 

bankové spojenie: 

IBAN:  

zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa: 14.10.2021 

pod číslom: 481/2021_RSP. 

 

(ďalej len „integračný podnik“) 

spolu len „účastníci dohody“. 
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Preambula 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 

vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti, pričom má spôsobilosť na uzatváranie dohôd v zmysle osobitných predpisov. 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1/ Účastníci dohody sa v zmysle článku VI. bod 1 na základe písomného oznámenia o ukončení 

pracovného pomeru zo dňa 31.07.2022 dohodli na jej ukončení. 

 

2/ Dňom účinnosti tejto dohody zaniká zmluvný vzťah medzi účastníkmi dohody založený 

dohodou č. 22/10/53G/1, ako aj z nej vyplývajúce vzájomné práva a povinnosti účastníkov 

dohody. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

2/ Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom úrad obdrží jeden exemplár 

a zamestnávateľ jeden exemplár. 

 

3/ Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že jej obsah je prejavom 

ich slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a  že si ju 

riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú.   

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa  

 

 

Za integračný podnik:   Za úrad: 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Ivan Horňák  Mgr. Roman Vajaš, MBA 

štatutárny zástupca  riaditeľ úradu 

 


