
D O H O D A 

o plnení úloh pre UPJŠ v Košiciach,  vyslaní na pracovnú cestu a náhrade výdavkov pri 
pracovnej ceste externistu  

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

neskorších predpisov  

Čl. I. 
Účastníci dohody 

Názov organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
Adresa:   Šrobárova 2, 040 80 Košice 
V zastúpení:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor 
IČO:   00 397 768 
DIČ:    2021157050 
IČ DPH:   SK2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 8180 0000 0070 0057 0435 
(ďalej len „UPJŠ“) 

 

Bc. Matúš Hlaváčik  
narodená dňa  
č.OP:  
Adresa:  (ďalej len „externista“) 

 
Čl. II. 

Právne predpisy 

Vzájomné vzťahy oboch účastníkov dohody sa riadia ust. § 51 Občianskeho zákonníka a § 1 ods. 2 
písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ zákon č. 283/2002 Z.z.). 

 
Čl. III. 

Predmet dohody a jeho finančné zabezpečenie 
 

1. Účastníci dohody  sa dohodli, že UPJŠ  uhradí externistovi na základe cestovného príkazu 
vystaveného Rektorátom UPJŠ v Košiciach cestovné náhrady súvisiace s účasťou externistu 
na  sústredení MALYNÁR a STROM v podaktivite 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre 
štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied v rámci realizácie 
národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie.", v období od 28.01.2018 do 
09.02.2018 v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.  

2. UPJŠ sa zaväzuje nahradiť všetky cestovné náhrady a súvisiace cestovné výdavky 
v nadväznosti s horeuvedenou  tuzemskou pracovnou  cestou, a to v rozsahu náhrad ako pri 
pracovnej ceste subjektov podľa zákona č. 283/2002 Z. z.   

3. Cestovné náhrady budú uhradené z prostriedkov projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 
21.storočie“, v rámci ktorej bol externista na pracovnú cestu vyslaný. 

4. Externista sa zaväzuje predložiť písomné vyúčtovanie každej pracovnej cesty do 10 
pracovných dní od jej ukončenia, a to formou vyplneného cestovného príkazu a príloh 



k nemu, ako napr. všetky účtovné doklady potvrdzujúce nárokované výdavky (najmä: doklad 
o ubytovaní, paragóny, cestovné lístky, a pod.), správy zo služobnej cesty. 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2018 pre účely vykonania horeuvedených 

domácich pracovných ciest. 
2. Dohoda je vyhotovená v troch origináloch, 2x pre UPJŠ, 1x pre externistu. 
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť  
        dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 
 

 

V Košiciach, dňa: 25.1.2018                         V Košiciach, dňa: 25.1.2018 

 

.....................................................                               .........................................................  
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                                        Bc. Matúš Hlaváčik                                               
              rektor 
 


