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DOHODA č.1190/2013 
o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa 

§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a § 1 ods. 2 
písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  

 
uzavretá medzi 

 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 1 
813 70 Bratislava 
IČO: 00151513 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000060195/8180 
V mene ktorého koná: Ing. Igor Federi č, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
(ďalej len „Úrad vlády SR“) 
 
a   
 
Alexander Viktorovi č Čumakov, Ing. DrSc. 

 
 

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
            
(ďalej len „účastník“)          
   
 

       Článok 1 
 

Predmetom dohody je záväzok účastníka Konferencie národnostných menšín splniť pre Úrad 
vlády SR úlohu špecifikovanú v čl. 2 bod 2 tejto dohody a záväzok Úradu vlády SR poskytnúť 
účastníkovi s trvalým pobytom mimo Košíc cestovné, stravovacie a ubytovacie náhrady 
v súvislosti s plnením úlohy na pracovnej ceste. 
 

Článok 2 
 

1. Dohoda sa uzatvára v súvislosti s účasťou účastníka na Konferencii národnostných 
menšín (ďalej len „konferencia“) a právom účastníka konferencie, ktorý nie je zamestnancom 
štátnej správy na náhradu nákladov spojených s vykonávaním úloh účastníka konferencie. 
 
2.   Účastník sa zaväzuje splniť pre Úrad vlády SR nasledovné úlohy: 
      - aktívne sa zúčastniť konferencie, 
      - prezentovať výsledky z pracovnej cesty vo forme písomnej správy. 

  
 

Článok 3 
 

1.  Úrad vlády SR sa zaväzuje podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov poskytnúť účastníkovi konferencie náhrady pri pracovnej ceste 
z miesta bydliska do Košíc a späť vo výške preukázaných výdavkov. 
 
Predpokladaná výška cestovných náhrad na konferenciu predstavuje sumu 87,30 Eur 
v nasledovnom rozsahu – cestovné výdavky maximálne do výšky ceny cestovného lístka 
pravidelnej verejnej dopravy (vlak/autobus) - cca 50.- Eur, stravné vo výške – cca 15,30.- 
a ubytovanie v Penzióne Lokomotíva, Košice – cca 22,- Eur. Náklady sú hradené zo 
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štátneho rozpočtu, podkapitola Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, 
prvok 06P0905. 
2.    Úrad vlády SR neposkytuje preddavky na cestovné náhrady. 
3.  Účastník sa zaväzuje v súlade s § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov predložiť vyúčtovanie preukázaných výdavkov na 
tlačive „Cestovný príkaz“ do 10 pracovných dní od skončenia pracovnej cesty. 
 

Článok 4 
 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

2. Táto dohoda za uzatvára na dobu určitú, do 7. 10. 2013 
3. Platnosť tejto dohody končí: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou zo strany Úradu vlády SR aj bez uvedenia dôvodu, v 15-

dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede účastníkovi. 

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, predstavuje 
ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode je možné robiť výlučne v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode oboch účastníkov dohody. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých Úrad vlády SR dostane 5 
vyhotovení a účastník dostane 1 vyhotovenie. 

 
 
 
  
V Bratislave dňa .............. 2013                                              V Bratislave dňa .............. 2013                           
 
 
 
 
  .................................................                                          .................................................. 
       Ing. Igor Federič                                                 Ing. Alexander Viktorovič Čumakov DrSc. 
        Úrad vlády SR                                                                      účastník konferencie 



PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky  
so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 

IČO: 00 151 513 
v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako „splnomocniteľ“ ) 
 

týmto splnomocňujem 
 

Ing. Mgr. Tatianu Janečkovú 
vedúcu služobného úradu  

Úradu vlády Slovenskej republiky 
       dátum narodenia:   

        trvale bytom:  
(ďalej aj ako „splnomocnenec“) 

 
 
na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené s uzatváraním a podpisovaním zmlúv 
a dokumentov každého typu. 
 
 
Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou, 
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi splnomocniteľa. 
 
 
Splnomocniteľ súhlasí, aby si splnomocnenec ustanovil za seba inú osobu ako zástupcu udelením plnej 
moci alebo poverenia. 
 
 
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu určitú, a to do 18.09.2013 vrátane. 
 
V Bratislave, dňa 18.09.2013 
 
 
        ________________________________ 
              Úrad vlády Slovenskej republiky 
               Ing. Igor Federič 
       vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
 
 
Splnomocnenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 
 
V Bratislave, dňa 18.09.2013 
 
 
 
       __________________________________ 
                Ing. Mgr. Tatiana Janečková 

              vedúca služobného úradu Úradu vlády SR                  




