
Dohoda o uhradení cestovných náhrad 

v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. v platnom znení 

 

Zmluvné strany: 

 

I.   Názov organizácie:        Slovenská akadémia vied – Úrad 

Sídlo:                             Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

Zastúpená:                     Ing. Jánom Malíkom, CSc. – vedúcim úradu 

IČO:                               00037869 

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                     7000008290/8180 

(ďalej len „SAV“) 

 

a 

 

II.  Meno, priezvisko:         Ing. Žaneta Petrášová  

Narodená:                      

Bytom:                           

e-mailová adresa:           

Bankové spojenie:           

Číslo účtu (IBAN):        

(ďalej len „II. zmluvná strana“) 

 

 

Dohodnuté podmienky: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že SAV zabezpečí a uhradí za II. zmluvnú stranu cestovné 

náklady vzniknuté v súvislosti s účasťou na konferencii projektu CIMULACT v Miláne  

(s názvom „Co-Creating Social Needs“) v dňoch 20. – 23. 4. 2016 v zmysle §1 ods.2, pís b) 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách v platnom znení – a to konkrétne: 

a) spiatočnú letenku z Bratislavy/Viedne do Milána  

b) ubytovanie v Miláne  

c) stravovanie 

 



2. Ostatné cestovné náklady, uznateľné ako oprávnené náklady účasti na danej konferencii 

(dopravu na/z letiska, MHD a pod.), SAV uhradí bezhotovostne do 15 dní od doručenia 

žiadosti o refundáciu cestovných nákladov na účet II. zmluvnej strany.  

 

3. Žiadosť o refundáciu cestovných nákladov vystaví II. zmluvná strana za asistencie 

manažéra projektu CIMULACT v SAV do 15 dní od ukončenia cesty. Prílohou žiadosti 

o refundáciu cestovných nákladov budú originály cestovných dokladov, cestovná správa 

a pozvánka na konferenciu 

 

4. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 23. 4. 2016. 

 

5.  Táto dohoda je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. V zmysle 

ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

6. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1x pre SAV, 1x pre II. zmluvnú stranu. 

 

 

V Bratislave dňa 26. 1. 2016    V Bratislave dňa 25. 1. 2016 

 

 

 

 

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

 Ing. Ján Malík, CSc. – vedúci úradu                        Ing. Žaneta Petrášová 


