
DOHODA  
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: Mgr. Július Fekiač, vedúci služobného úradu 
 
(ďalej len „Úrad vlády SR“) 
 
a 
 
Agnesa Kalinová 
 
 
Bankové spojenie:                           číslo banky  
Číslo účtu:  
 
(ďalej len „účastníčka“) 
 

Článok I 
 

Predmetom dohody je záväzok účastníčky splniť úlohu pre Úrad vlády SR špecifikovanú v čl. 
2 bod 2 tejto dohody a záväzok Úradu vlády SR poskytnúť účastníčke cestovné náhrady, 
zabezpečiť a uhradiť ubytovanie a stravovanie v súvislosti s plnením úlohy na pracovnej 
ceste, na ktorú je vyslaná.  
 

Článok 2 
 

1. Dohoda sa uzatvára na trojdňovú pracovnú cestu uskutočnenú v dňoch 4. - 6. 12. 2011 
z Mníchova do Bratislavy a späť s prestupom vo Viedni, spojenú s aktívnou účasťou na 
medzinárodnej konferencii „Ľudské práva – späť k podstate“, ktorú organizuje Úrad vlády SR 
v dňoch 5. – 6. 12. 2011 v Hoteli Bôrik v Bratislave, na ktorú je účastníčka vyslaná.   

2. Účastníčka sa zaväzuje splniť pre Úrad vlády SR nasledovné úlohy – aktívne sa zúčastniť 
danej konferencie a vykonať konzultácie. 
 
 

Článok 3 
 
Úrad vlády SR sa zaväzuje podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov uhradiť účastníčke spiatočný cestovný lístok na vlak na trase 
z Mníchova do Viedne prvou triedou. Cestovný lístok na vlak z Mníchova do Viedne bude 
zakúpený na cestu, ktorá sa uskutoční dňa 4.12.2011. Cestovný lístok na vlak z Viedne do 
Mníchova bude zakúpený na cestu, ktorá sa uskutoční dňa 6.12.2011. Súčasne sa Úrad 
vlády SR zaväzuje zabezpečiť účastníčke odvoz a prívoz z vlakovej stanice Westbahnhof vo 
Viedni do Bratislavy do Hotela Bôrik v dňoch 4.12.2011 a 6.12.2011 (podľa cestovného 
lístka). Úrad vlády SR sa taktiež zaväzuje zabezpečiť a uhradiť účastníčke ubytovanie 



v Hoteli Bôrik a stravné počas konania konferencie. Predpokladaná celková výška náhrad je 
300,- EUR. 
 
 

Článok 4 
 

1. Účastníčka je podľa § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov povinná do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty 
odovzdať vyúčtovanie pracovnej cesty s originálmi písomných dokladov potrebných na 
vyúčtovanie náhrad a správu z pracovnej cesty. 
 

 
Článok 5 

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

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

4. Táto dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Úrad vlády SR dostane 2 
vyhotovenia a účastníčka dostane 1 vyhotovenie. 

 
 
 
  
V Bratislave dňa ...........……….....                                                    V Bratislave dňa ............ 
 
 
 
  .............................................                                                            ...................................... 
     Mgr. Július Fekiač                                   Agnesa Kalinová 
         Úrad vlády SR                                                                                      účastníčka 
 
 


