Dohoda o refundácii výdavkov č. 06/2022-OVZI
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)
medzi nasledovnými účastníkmi Dohody:
Názov:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Sídlo:
Zastúpené:

Hlboká cesta 2, Bratislava
Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru
a
Dana Hulková, riaditeľka odboru všeobecných záležitostí a
vzťahov s inštitúciami EÚ
00699021
SK2020879344
Štátna pokladnica, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SPSRSKBA

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/SWIFT:
(ďalej len „Účastník 1“)
a
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Názov banky:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Účastník 2“)

Lucia Kleštincová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

(Účastník 1 a Účastník 2 ďalej spoločne len „Účastníci Dohody“ alebo jednotlivo len
„Účastník Dohody“)

Článok I
Predmet Dohody
1.
Predmetom tejto Dohody je refundácia výdavkov vzniknutých Účastníkovi 2 v
súvislosti s jeho pracovnou cestou, na ktorú je vyslaný za účelom účasti na pracovnom
veľtrhu Profesia days, ktorý sa koná v dňoch 18. – 19. mája 2022 v Bratislave (ďalej len

„Podujatie“). Na Podujatí Účastník 2 vykoná v mene Účastníka 1 odbornú prednášku na tému
Úspešní Slováci v inštitúciách EÚ a bude plniť ďalšie úlohy uložené Účastníkom 1
v súvislosti s účasťou Účastníka 1 na Podujatí.
2.
Čas trvania pracovnej cesty: nástup na pracovnú cestu dňa 17.5.2022, prerušenie
pracovnej cesty od 20.5.2022 do 30.5.2022 a ukončenie pracovnej cesty 31. 5. 2022.
3.

Cieľ pracovnej cesty:

Bratislava, Slovenská republika

4.
Refundácia výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou podľa tohto článku bude
realizovaná v rozsahu a spôsobom podľa čl. 2 tejto Dohody.

Článok II
Rozsah a spôsob refundácie výdavkov
1. Účastník 1 sa zaväzuje Účastníkovi 2 zabezpečiť letenku na trase Brusel – Viedeň a späť
v economy triede v dňoch 17. 5. a 31. 5. 2022.
2.

Účastník 1 sa zaväzuje Účastníkovi 2 refundovať cestovné výdavky podľa preukázaných
cestovných lístkov dostupnou verejnou dopravou z Bratislavy do Viedne a späť v dňoch
17. 5 a 31. 5. 2022.

3. Úhrada refundovaných výdavkov na dopravu bude realizovaná bezhotovostne na bankový
účet Účastníka 2 uvedený v záhlaví tejto Dohody.
4. Podmienkou refundácie cestovných výdavkov, ktoré súvisia s pracovnou cestou Účastníka
2, je doručenie dokladov preukazujúcich celkovú výšku vynaložených výdavkov na
cestovné Účastníkovi 1, a to najneskôr do 10 dní po ukončení pracovnej cesty Účastníka
2. V prípade, že dokladom preukazujúcim výšku vynaložených výdavkov podľa prvej
vety bude faktúra, musí spĺňať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
5. Účastník 1 sa zaväzuje, že uhradí Účastníkovi 2 vzniknuté výdavky podľa odsekov 2 a 3
tohto článku Dohody, a to najneskôr do 30 dní od doručenia dokladov preukazujúcich
celkovú výšku vynaložených výdavkov na cestovné podľa odseku 4 tohto článku Dohody.

Článok III
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každý z Účastníkov Dohody dostane dva rovnopisy tejto Dohody.
2. Práva a povinnosti Účastníkov Dohody neupravené touto Dohodou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Túto Dohodu je možné meniť len písomne so súhlasom oboch Účastníkov Dohody.

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi Dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Osobné údaje v tejto Dohode sú spracúvané v súlade s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
6. Účastníci Dohody vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli
a vyhlasujú, že táto Dohoda vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

2022

.........................................................
Účastník 1

.........................................................
Účastník 1

V Bruseli dňa

2022

..............................................................
Účastník 2

