ZMLUVA,
ktorú uzatvorili v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občianskeho zákonníka
(ďalej len „OZ“) zmluvné strany
na strane jednej:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Zastúpená:. Prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
(ďalej len „EUBA“)
a
na strane druhej:
Meno a priezvisko: Ing. Viktória Švardová
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Názov a adresa banky:
Číslo účtu:
(ďalej len „ÚČASTNÍK“)
takto:
I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vyslanie ÚČASTNÍKa, ktorý je študentom EUBA, na pracovnú cestu
 miesto konania: Bratislava , Slovenská republika
 čas konania: 11. – 12.09.2019
 účel pracovnej cesty: Školenie
(ďalej len „pracovná cesta“).
II. Vykonanie diela
1.
2.

ÚČASTNÍK sa zaväzuje bezodplatne vykonať pracovnú cestu podľa článku I. tejto zmluvy.
ÚČASTNÍK a EUBA sa dohodli, že EUBA poskytne ÚČASTNÍKovi pri pracovnej ceste cestovné náhrady v zmysle zák.
č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu EUBA, ktorý bol vydaný
na vykonanie tohto zákona v podmienkach EUBA.
III. Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného zverejnenia
zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti

1.

ÚČASTNÍK berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. EUBA ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu po jej
podpísaní obidvomi zmluvnými stranami Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
2. ÚČASTNÍK berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní,
platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka).
IV. Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom zmluvných strán a v písomnej forme.
2. Všetky ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa riadia ustanoveniami OZ.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých dostane jeden ÚČASTNÍK a jeden dostane EUBA.
4. Zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvomi zmluvnými stranami.
.
V Bratislave dňa
Prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
dekanka NHF

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––za EUBA

..................................................................
ÚČASTNÍK

