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D o h o d a o s k o n č e n í 
dohody č. 19/37/52A/19 

s/r-*/? 

Úrad práce, sociálnych vo 
Prešov 

Slovenská 87,080 28 PREŠ 
203 

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 
služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „dohoda") 

medzi účastníkmi dohody 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 
sídlo: 
zastúpený riaditeľkou: 
IČO: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „úrad") 

Slovenská 87, 080 28 Prešov 
PhDr. Alena Krištofíková 
30 794 536 
Štátna pokladnica 
SK75 8180 0000 0070 0053 3642 

Právnická osoba: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 

Obec Mirkovce 
Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce 
Mgr. Marián Engel 
00327484 
2021225613 
SK69 0200 0000 0000 2622 8572 

SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 
(ďalej len „zamestnávateľ") 

(spolu len „účastníci dohody"). 

8411 O/Všeobecná verejná správa 

Článok I. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody o skončení dohody je na základe písomného návrhu 
zamestnávateľa zo dňa 24.05.2019 skončenie účinnosti dohody Č.19/37/52A/19 o 
zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 
služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „dohoda"). 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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Dňom nadobudnutia účinnosti dohody o skončení dohody sa končí účinnosť 
dohody č. 19/37/52A/19 zo dňa 28.02.2019. 

Článok II. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1) Táto dohoda o skončení dohody nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto dohoda je 
povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

2) Dohoda o skončení dohody je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane 
jeden rovnopis a zamestnávateľ dostane jeden rovnopis. 

3) Účastníci dohody o skončení 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 ju vlastnoručne podpisujú. 

V Prešove dňa 3 1 -05- 2019 V Prešove dňa 3 1 .g5. 2019 

štatutárny zástupca zamestnávateľa 

r 
PhDr. Alen ková 
riaditeľka L 'rešov 
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