
 

ÚV SR - 787/2015 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV 

 

uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zákona č. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ       
Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:                Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

Zastúpený:                   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:                                00 151 513 

Bankové spojenie:          Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK44 8180 0000 0070 0047 6000   

 SK91 8180 0000 0070 0047 6027  
(ďalej ako „ÚV SR“)  

 

a 

 

Poskytovateľ                   
Názov:                          Center for Development and Environment (CDE), Bern 

University 

Sídlo:                                      Hallerstr. 10 CH 3012 Bern 

Zastúpený:                              Urs Balsiger 

Identifikačné číslo 

(v relevantných prípadoch): 

Bankové spojenie:                

Číslo účtu v tvare IBAN:      

(ďalej ako „Univerzita“)  

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana” a spoločne ako 

„Zmluvné strany”) 

 

 

Čl. I. 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom jednorazovej refundácie výdavkov uvedených v čl. 

II. odseku 1 a 2 tejto zmluvy a v súvislosti s prípravou a realizáciou Medzinárodnej 

konferencie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus 

a regionálny rozvoj“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. júna 2015 v meste Vysoké 

Tatry (ďalej ako „Medzinárodná konferencia“), a s účasťou zástupcu Univerzity na 

danej Medzinárodnej konferencii. 

2. Univerzita sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na Medzinárodnej konferencii zúčastnil 

jeden zástupca z Centra pre rozvoj a životné prostredie Geografického inštitútu 

Univerzity (ďalej ako „Zástupca“), ktorý sa ako partner projektu realizovaného 

Štátnou ochranou prírody na základe Zmluvy o realizácii projektu č. 1551/2011 medzi 



 

Úradom vlády ako Národným kontaktným bodom a Štátnou ochranou prírody ako 

Konečným prijímateľom, podieľa na jeho implementácii.   

 

Čl. II. 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti 

s refundáciou výdavkov spojených s účasťou Zástupcu na Medzinárodnej konferencii 

vo výške preukázateľne vynaložených výdavkov v zmysle  zákona č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to cestovné výdavky 

Zástupcu z miesta vyslania do miesta konania Medzinárodnej konferencie, stravné a 

výdavky na ubytovanie. Spôsob dopravy do miesta konania Medzinárodnej 

konferencie si volí Zástupca sám, pričom má postupovať maximálne efektívne 

(v prípade leteckej doprav ekonomická trieda). Celková výška výdavkov, ktoré môžu 

byť refundované v zmysle tohto odseku, nepresiahne 800,- EUR.  

2. Predmetom tejto zmluvy je aj vymedzenie práv a povinností zmluvných strán 

v súvislosti s refundáciou nákladov spojených s prezentáciou pripravovanou 

a realizovanou Zástupcom vo vopred dohnutom rozsahu a v súlade s programom 

Medzinárodnej konferencie, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a to vo výške 200,- 

EUR. 

3. Výdavky uvedené v odsekoch 1 a 2 vyššie sú spojené s aktivitou podľa čl. I tejto 

zmluvy a sú v súlade s vopred schváleným rozpočtom Fondu Technickej Asistencie, 

z ktorého budú hradené.  

4. Výdavky v rozsahu podľa odseku 1 vyššie refunduje ÚV SR na základe predloženej 

a riadne doručenej faktúry a kópií všetkých účtovných dokladov. V prípade úhrady 

nákladov podľa odseku 2 vyššie sa výdavok refunduje ÚV SR na základe riadneho 

zaslania prezentácie na adresu sfm@vlada.gov.sk. Doručenie, respektíve zaslanie 

možno považovať za riadne, ak sa uskutoční do 15 kalendárnych dní odo dňa 

ukončenia Medzinárodnej konferencie.  Základným predpokladom refundácie 

v zmysle odsekov 1 a 2 vyššie je registrácia na Medzinárodnej konferencii 

a prezentácia vo vopred dohodnutom rozsahu. 

5. V prípade výdavkov uvedených v odseku 1 vyššie vynaložených v inej mene ako EUR 

bude ÚV SR pri refundácii postupovať v zmysle platnej internej smernice. 

6. ÚV SR sa zaväzuje, že po splnení všetkých povinností zo strany Univerzity, uhradí 

Univerzite fakturovanú sumu do 15 kalendárnych dní odo dňa riadne doručenej 

a vecne správnej faktúry a riadneho zaslania prezentácie na vyššie uvedenú mailovú 

adresu. Výdavky ÚV SR sú plne hradené z finančných prostriedkov Fondu Technickej 

Asistencie prvok 06P0A01. 

7. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať vyžadované zákonné náležitosti a/alebo bude 

obsahovať nesprávne údaje, ÚV SR je oprávnený vrátiť ju Univerzite na doplnenie, 

resp. opravu. V takom prípade sa ruší lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry späť ÚV SR. 

 

 

Čl. III. 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom ÚV SR. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu uhradenia výdavkov 

uvedených v čl. II. odsekov 1 a 2 zmluvy. 

mailto:sfm@vlada.gov.sk


 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú 

spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

4. Platnosť tejto zmluvy končí 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou zo strany ÚV SR, a to aj bez uvedenia dôvodu, v 3-dňovej výpovednej 

lehote, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť výlučne v písomnej forme 

a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych vyhotoveniach v slovenskom 

jazyku a v šiestich autentických vyhotoveniach v anglickom jazyku, z ktorých ÚV SR 

obdrží po päť vyhotovení  v oboch jazykových verziách a Univerzita obdrží po 

jednom vyhotovení v oboch jazykových verziách. V prípade rozdielnosti výkladu je 

rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, táto 

predstavuje ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky                   CDE, Bern University 

Ing. Igor Federič, vedúci ÚV SR                                Urs Balsiger 

 

 

 

 

 

Podpis: ______________________     

 

 

 

 

Dátum: ______________________  

Miesto: Bratislava 

  

Podpis: ______________________ 

 

 

 

 

Dátum: ______________________ 

Miesto: Bern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Medzinárodná konferencia v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  

s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj “ 
 

22. – 23. Jún 2015, mesto Vysoké Tatry 
 
 

22. jún 2015 
 
• 17:30 – 18:00     Registrácia 
• 18:00 – 18:15     Úvodný príhovor ÚV SR 
• 18:15 – 19:00     Trvalo-udržateľný turizmus a regionálny rozvoj v chránených oblastiach 
                             (Centrum pre rozvoj a životné prostredie, Univerzita v Berne; 
                              ŠOP SR; 1 stakeholder eventuálne) 
• 19:00 – 20:30     Zoznamovací raut  - úvodný príhovor J.E. Alexander Wittwer 
 
23. jún 2015 
 
• 08:00 – 08:30       Registrácia 
• 08:30 – 09:30      Regionálne produkty ako nástroj integrovanej ochrany prírody 

(Biosférická rezervácia; OZ Pronatur – Zuzana Okániková; Ekonomická fakulta UMB 
- Jozef Krnáč) 

• 09:30 – 10:00 Partnerstvá ako základ regionálneho rozvoja - Slovenský raj ( obec Stratená) 
• 10:00 – 10:30    Coffee break 
• 10:30 – 11:20    Kvalita a inovácia v prírodnom turizme 
                            (Technická univerzita v Rapperswil; Združenie švajčiarskych parkov; Severný Spiš – 

Pieniny) 
•  11:20 – 12:00    Budúcnosť trvalo-udržateľného turizmu v Karpatoch  
 (Karpatský Euroregión – Dawid Lasek; UNEP-GRID Warsaw - Zbigniew 

Niewiadomski) 
•  12:00 – 13:30    Obed 
•  13:30 – 14:15    Ako byť iný a úspešný/Destinačný manažment  

(Inštitút turizmu, Univerzita aplikovaných vied v Luzerne; Združenie Tokajská vínna 
cesta; Zemplínske Hámre) 

•  14:15 – 15:00     Perspektívy rozvoja prírodného turizmu – panelová diskusia  
 (MŽP SR; MDVaRR SR; MPaRV SR; nadácia EKOPOLIS) 
•  15:00 – 15:15     Závery    
•  15:15 – 15:30     Slávnostné ukončenie           
 
 
 

 

 

 




