DODATOK č. 2
K DOHODE O REFUNDÁCII CESTOVNÝCH NÁHRAD
č. 25/2019/SK UNESCO

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“), v znení dodatku č. 1 zo dňa 4.10.2019 (ďalej len „dodatok“)

Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ refundácie:
Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo: Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37
Zastúpené: Ivanou Čermákovou, riaditeľkou finančného odboru sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
a
Petrom Hulényim, riaditeľom odboru OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN
sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
IČO: 00 699 021
IČ DPH: SK2020879344
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT/BIC:
/ďalej len „ministerstvo“/
A
Meno a priezvisko: Marta Kollárová
Trvalý pobyt:
Vzťah k Slovenskej komisii pre UNESCO: predsedníčka Slovenského výboru UNESCO pre
bioetiku
Názov banky:
IBAN:
BIC:
/ďalej len „príjemca“/
/ďalej spoločne len „účastníci dohody“/

Účastníci dohody uzatvárajú dodatok v nasledovnom znení:

II.
Predmet dodatku
1. V čl. II bod 1. dohody sa veta „Pracovná cesta bude prerušená z dôvodu na strane príjemcu od
22.11.2019 od 1,00 hod. do 24.11.2019 do času nástupu do lietadla na spiatočnú cestu“.
nahrádza novým znením: „Pracovná cesta bude prerušená z dôvodu na strane príjemcu od
22.11.2019 od 1,00 hod. do 24.11.2019 do 24,00 hod.“.
2. V čl. II bod 1. dohody sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Dňa 25.11.2019 sa príjemca zúčastní na
zasadnutí volieb členov do MOST IGC a na rokovaní Medzivládneho výboru pre bioetiku IGBC
v Paríži“.
3. V čl. I bod 1. dohody sa veta: „Termín cesty: 19.11.2019 – 24.11.2019“ nahrádza novým
znením: „Termín cesty: 19.11.2019 – 25.11.2019“.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia dohody nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho jeden pre príjemcu a dva pre
ministerstvo.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 29.10.2019

XXXXX
---------------------------------------------Ivana Čermáková

XXXXX
----------------------------------------------Peter Hulényi

V Bratislave dňa 24.10.2019

XXXXX
--------------------------------------Marta Kollárová

