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D  O H  O D  A 
 

o skončení dohody 

č. 21/46/53G/7 
 

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: 
 

Účastníci dohody 
 

Dohoda uzavretá medzi účastníkmi:  

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 
sídlo:      Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 

v mene ktorého koná:    Mgr. Štefan Chovanec 

IČO:      30 794 536 

DIČ:      2120834782 

Bankové spojenie:    ....................................................... 

IBAN:      ....................................................... 

 

(ďalej len ,,úrad“) 

 

a 

 

Integračným podnikom 

právnickou osobou 

názov/meno:     Stráne Invest RSP, s.r.o. 

sídlo/prevádzka: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami 

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Zuzanou Pitoňákovou 

IČO:      51 930 889 

DIČ:      2120834782 

SK NACE Rev2  (kód/text)   41.20.9/ Výstavba obytných a neobytných budov i.n. 

bankové spojenie:    ...................................................... 

IBAN:      ...................................................... 

zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa: 01.06.2019   

pod číslom:   011/2019_RSP 
 

(ďalej len „integračný podnik“) 

(spolu len „účastníci dohody“). 

 



 

  

Článok I. 

Predmet dohody 
 

1.  Predmetom tejto dohody je dohoda účastníkov o skončení zmluvného vzťahu založeného 

dohodou č. 21/46/53G/7 zo dňa 09.09.2021. 
 

2. Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu v súlade s Čl. VI. ,,Skončenie dohody“ ods. 1   

dohody 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 v rámci národného projektu „Podpora integračných podnikov“. 
 

3. Dôvodom pre vzájomné skončenie dohody v zmysle Čl. VI. odsek 1  dohody je skutočnosť, 

že integračný podnik zamestnal zamestnanca, na ktorého požadoval vyrovnávacie príspevky   

v rámci iného projektu ITMS.  

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1.  Dňom účinnosti tejto dohody zaniká zmluvný vzťah medzi účastníkmi dohody založený 

pôvodnou dohodou, ako aj z nej vyplývajúce vzájomné práva a povinnosti účastníkov.  

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustaveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike ako aj platnými právnymi predpismi Európskej únie, ktoré majú vzťah k záväzkom 

účastníkov dohody. 
 

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

a integračný podnik obdrží jeden rovnopis. 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 Kežmarku  dňa 12.10.2021 

 

Za integračný podnik:     Za úrad: 
 

 

 

 

 

 

         

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

              Ing. Zuzana Pitoňáková                                        Mgr. Štefan Chovanec 

     štatutárny zástupca zamestnávateľa                        riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec 

 

 


