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  D O H O D A   O   S K O N Č E N Í    D O H O D Y 
 

č. 21/12/054/13 
 

 
na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného 

projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce 
podľa § 54 ods. 1 písm. a) 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“) 
 
medzi účastníkmi dohody: 
 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

Sídlo: Šumperská 1, 971 01  Prievidza 

Zastúpeným riaditeľom:  Ing. Jozef Fabian 

IČO: 30794536    DIČ: 2021777780 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu: SK75 8180 0000 0070 0053 0441 - Štátna pokladnica 

(ďalej len ,,úrad“) 
 

a 
Zamestnávateľom 
 
Právnickou osobou: Obec Liešťany 

Sídlo: Liešťany 1, 972 27  Liešťany 

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Ľubomír Noska 

IČO: 00318230 

DIČ: 2021211731 

SK NACE Rev2  (kód/text) prevažujúca činnosť 84110 - Všeobecná verejná správa 

SK NACE Rev2  (kód/text) podpor. činnosť   

   
1Bankové spojenie: SK43 0200 0000 0000 1692 5382 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 

                                                           
1IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude 
zamestnávateľ uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov (úhrady mzdy zamestnanca, platby do ZP a 
SP), uvedie/ú sa aj  tento/tieto iný/é IBAN. Platby z iného bankového účtu/ov ako uvedené v tejto dohode o poskytnutí príspevku, 
nebudú považované za oprávnené. 
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Podľa článku VI. bod 2 dohody č. 21/12/054/13 zo dňa 25.06.2021 sa zmluvné strany na 

základe žiadosti o zrušenie dohody zo dňa 13.02.2022 pod ev. č. 58046 dohodli na 

vzájomnom skončení zmluvného vzťahu z dôvodu neobsadenia pracovného miesta vhodným 

uchádzačom o zamestnanie. 

 

Táto dohoda o skončení dohody nadobúda  platnosť dňom podpisu oboch účastníkov 

dohody a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so 

zákonom 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. 

 

Dohoda o skončení dohody je vyhotovená v  dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad obdrží 

jeden rovnopis a zamestnávateľ jeden rovnopis. 

 

Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dohody o skončení dohody si prečítali, porozumeli 

mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

Táto dohody o skončení dohody je nedeliteľnou súčasťou dohody č. 21/12/054/13 zo dňa 

25.06.2021. 

 

 

 

V Prievidzi  dňa  V Prievidzi  dňa  

 

 

 

Za zamestnávateľa:           Za úrad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  Ľubomír Noska                      Ing. Jozef Fabian 
      štatutárny zástupca zamestnávateľa                                              riaditeľ úradu 
 (meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)                              (meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)          
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