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DODATOK H20190701001D01 
 

k dohode o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla 

poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorená podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“),  číslo H20190701001 zo dňa 

01.07.2019 

 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami  

 

  

 

 

Zamestnávateľ: Implementačná agentúra  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny           

Slovenskej republiky (ďalej aj „IA MPSVR SR“) 

Sídlo:  Špitálska 6, Bratislava 814 55 

IČO:  30854687 

DIČ: 2021846299 

V mene ktorého koná: Ing. Norbert Tinka - generálny riaditeľ IA MPSVR SR 

                      

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kupcová 

Telefón: 02/ 20 431 572          

E-mail: jana.kupcova@ia.gov.sk          

 

(ďalej len: „zamestnávateľ“)  

 

 a 

  

Zamestnanec:   Mgr. Lucia Bujdošová     

Dátum narodenia:   

Trvale bytom:     

Druh práce/ pracovná pozícia: Regionálna metodička/koordinátorka NP TOS 

 

 

(ďalej len: „zamestnanec“) 

 

(zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu len: „zmluvné strany“)  

 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

V zmysle článku II. bod 1 dohody č. H20190701001 zo dňa 01.07.2019 zmluvné strany 

uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa:  

 

1. mení v článku IV bod 1 dohody nasledovne:  
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Táto dohoda sa uzatvára: 

a. na dobu určitú do 31.10.2021 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

b. na neurčitý čas.*1 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články a body dohody, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcich po dni jej 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. Zamestnanec 

berie na vedomie povinnosť zamestnávateľa na zverejnenie tejto dohody. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali, jeho 

obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento dodatok bol uzatvorený na základe ich 

slobodnej vôle, nie v tiesni,  ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpisujú. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden 

rovnopis obdrží zamestnanec a dva rovnopisy zamestnávateľ. 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................, dňa:     V Bratislave, dňa:  

 

 

 

   ____________________________                            ____________________________ 

  

            Mgr. Lucia Bujdošová                   Ing. Norbert Tinka 

regionálna metodička/koordinátorka NP TOS      generálny riaditeľ IA MPSVR SR 

    

                                                 
*1 Nehodiace sa prečiarknuť! 


