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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom                                                                  
Č.ev. 2017/66830   

  

      

DOHODA 

 

 

o skončení Dohody č. 19/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 na vykonávanie aktivačnej činnosti 

formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

uzatvorená medzi: 

 

 

 

 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  Nové Mesto nad Váhom                                                                                

Sídlo: Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

V mene ktorého koná: Mgr. Vladimír Sumbal, riaditeľ    

IČO: 307 945  36   

Bankové spojenie:      č. účtu:           

(ďalej len „úrad“) 

 

a 

 

Právnická/fyzická osoba: Obec Bošáca                                           

Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

Zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Danielom Juráčkom  

IČO: 00311430 

Bankové spojenie:       č. účtu:  

 

(ďalej len PO/FO a spolu s úradom „účastníci dohody“) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

 

1/ Účastníci dohody sa v zmysle článku VI. bod 3) Dohody č. 19/§52a/2017/NP PZ VAOTP-

2 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach 

poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 

právnickej alebo fyzickej osobe zo dňa 26.06.2016 (ďalej len „dohoda č. 19/§52a/2017/NP PZ 

VAOTP-2“), na základe písomnej žiadosti PO/FO o ukončenie dohody č. 19/§52a/2017/NP 

PZ VAOTP-2 zo dňa 11.07.2017, dohodli na jej ukončení. 

 

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

dohodou č. 19/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 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/ Účastníci dohody vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody nebolo na základe dohody         

č. 19/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2  poskytnuté a čerpané plnenie.  

 

3/ Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom úrad obdrží dva a PO/FO jeden 

exemplár. 

 

4/ 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 na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú.   

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Mgr. Daniel Juráček                                              Mgr. Vladimír Sumbal                  

                  štatutárny zástupca                       riaditeľ úradu                                                           


