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        Jozef Hladný 

        Jána Múdreho 24 

811 01 Bratislava  

    

  

V Bratislave, dňa 30.08.2019 

 

VEC: Výpoveď zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca podľa § 63 ods. 

1 písm. b) Zákonníka práce  

 

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 13.01.2016 vykonávate pre spoločnosť ABC, s.r.o. 

(ďalej len „Zamestnávateľa“) prácu na pozícii xxxxxxxxx.   

 

Na základe písomného Rozhodnutia č. 1/2019 o organizačných zmenách Zamestnávateľa zo 

dňa 26.08.2019 o organizačnej zmene, ktorou sa zrušila pracovná pozícia xxxxxxxxx, bude 

Vaša pracovná pozícia xxxxxxxxx zrušená ku dňu 31.10.2019. Vzhľadom na túto skutočnosť 

ste sa stali nadbytočným a Zamestnávateľ nemá k dispozícii inú vhodnú prácu zodpovedajúcu 

Vašej kvalifikácii a vzdelaniu, preto Vás nemá možnosť naďalej zamestnávať.  

  

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám pre Zamestnávateľ dáva výpoveď v zmysle ustanovenia § 

63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Pracovný pomer medzi Zamestnávateľom a Vami sa 

skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je v zmysle ustanovenia § 62 ods. 3 

písm. a) Zákonníka práce, dvojmesačná. Začína plynúť dňa 01.09.2019 a uplynie ku dňu 

31.10.2019.  

 

Vzhľadom na to, že Zamestnávateľ ukončuje pracovný pomer na základe výpovede 

Zamestnávateľa pre nadbytočnosť podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce máte nárok na 

odstupné v zmysle § 76 ods. 1 písm. a) vo výške priemerného mesačného zárobku.  

 

Ku dňu skončenia pracovného pomeru Vám vznikne nárok na ....... týždňov/dní dovolenky za 

kalendárny rok. Určujem Vám čerpanie dovolenky od .......... do ............. .  

 

Týmto Vás Zamestnávateľ žiada, aby ste si do uplynutia výpovednej doby vysporiadali všetky 

záležitosti, ktoré Vám vyplývajú z pracovného pomeru.  

  

_________________________        

ABC, s.r.o 

     zast.: Ing. Peter Ženatý – konateľ            

 

Zamestnanec prevzal Výpoveď Zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca podľa § 63 

ods. 1 písm. b) Zákonníka práce dňa 30.08.2019.   

 

        __________________________ 

        Jozef Hladný, zamestnanec 
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