
 
          H20190617002D02 

 
DODATOK  

 

 k Dohode č. H20190617002 o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného 
motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorenej podľa § 7  

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,  
v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky zo dňa 17.06.2019 

 
ČÍSLO DODATKU: H20190617002D02 

Článok  I. 

1.1.  ZMLUVNÉ STRANY 
                      

1.1.1. Zamestnávateľ:  
Názov : Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí  
                            a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) 
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 30 854 687 
DIČ: SK 2021846299 
Konajúci: Ing. Andrej Svitáč, generálny  riaditeľ IA MPSVR SR 
(ďalej len „zamestnávateľ“)  
 

1.1.2. Zamestnanec:  
Meno a priezvisko:  PhDr. Ľubica Lövingerová   
Bydlisko:               
Dátum narodenia:   
Druh práce/ pracovná pozícia: Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky                 
(ďalej len „zamestnanec“) 
 
(zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú k Dohode č. H20190617002, uzatvorenej dňa 17.06.2019 v rámci národného projektu 

Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej len „Dohoda“) v zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v súlade s Článkom 4 ods. 1 Dohody  

tento  Dodatok: 

Článok II. 

1. Článok II. ods. 3 Dohody sa mení a znie nasledovne: 

Identifikácia cestného motorového vozidla uvedeného v odseku 1: 
a) typ vozidla: osobné 
b) továrenská značka:  
c) evidenčné číslo (EVČ):  
d) číslo technického preukazu:  
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Článok III. 

1. Tento Dodatok k Dohode je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. 
 

2. Ostatné, týmto Dodatkom k Dohode nedotknuté ustanovenia Dohody, vrátane jej príloh, 
zostávajú v platnosti bez zmien.  
 

3. Dodatok k Dohode je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží  
zamestnanec a dva rovnopisy zamestnávateľ. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Dohode riadne a dôkladne prečítali, 
porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Dohode 
zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle 
zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s jeho obsahom, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
5. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 
 

Za zamestnanca v ...................., dňa:               Za zamestnávateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

 

Podpis: .......................................                                 Podpis:.................................... 
           

generálny riaditeľ IA MPSVR SR                           

 


