ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ODBOR SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
__________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: UPS/US1/SSZOSK/ZAM/2020/279
Číslo záznamu: 2020/72785

Bratislava 27. apríl 2020

ROZHODNUTIE

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) , príslušné na konanie
podľa § 4 ods. 6 písm. a) 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
v znení neskorších predpisov, podľa § 12 písm. l) bod 1, § 70 ods. 1 a ods.4 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“ ) a podľa zákona
č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti
Automotive Solution s.r.o., Polianky 15, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka,
IČO: 45 601 488, zastúpená advokátskou kanceláriou JUDr. Henrich Dušek, s.r.o.,
so sídlom Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava, IČO: 36 740 951, na základe plnej moci
(ďalej len „žiadateľ“), o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného
zamestnávania, rozhodlo takto:
V zmysle § 29 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti
vydáva
povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
pre
Názov:
Sídlo:
IČO :

Automotive Solution s.r.o.
Polianky 15, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
45 601 488

Adresa sídla agentúry dočasného zamestnávania: Polianky 15, 841 01 Bratislava – mestská
časť Dúbravka
Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby, ktorá koná v mene agentúry dočasného
zamestnávania: JUDr. Dean Jevík, Tylova 1044/19, 83104 Bratislava- mestská časť Nové
Mesto
Povolenie sa vydáva na dobu : neurčitú
s účinnosťou odo : dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Druh ekonomickej činnosti :
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých
drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych
produktov a ich údržba, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, kúpa tovaru na účely
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroba strojov a zariadení
pre všeobecné účely, montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, organizovanie kurzov, školení a seminárov
zváračské práce, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom motorových vozidiel
Okruh zamestnaní, na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci:
SK ICSO-08: (8211) montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe, (8212)
montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení, (8219) montážni pracovníci
inde neuvedení, (9112) upratovačky, (9329) pomocní pracovníci vo výrobe
Územný rozsah, v ktorom bude vykonávaná činnosť agentúry dočasného
zamestnávania:
Slovenská republika - Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj,
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Odôvodnenie
Dňa 23. marca 2020 bola ústrediu doručená žiadosť žiadateľa o vydanie povolenia
na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
Ústredie po preskúmaní žiadosti a predložených dokladov s ňou súvisiacich dospelo
k záveru, že boli splnené podmienky podľa § 29 ods.4 zákona o službách zamestnanosti,
a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 1000 € bol uhradený na účet Ministerstva financií SR.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - odboru sprostredkovateľských služieb v Bratislave
do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
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Právoplatné rozhodnutie je po uplatnení riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

PhDr. Darina Košutová
riaditeľka odboru

Rozhodnutie dostanú:
1/ Automotive Solution s.r.o., Polianky 15, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
2/ advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
3/ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4/ k spisu
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