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DODATOK č. 2  
K DOHODE O ZARADENÍ DO AKTÍVNYCH ZÁLOH ev. č. Prrchbo-192-11/2018  

uzatvorenej podľa § 14b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky 

v zastúpení 

veliteľ vojenského útvaru:                   xxxx Ing. Ondrej ILIŠKO 

názov a sídlo vojenského útvaru:       103. prápor RCHBO,  

                                                                  Šafáriková 109, 048 01  Rožňava 

a 

titul, meno a priezvisko:           Vladimír ŠIMKOVIC 

dátum a miesto narodenia:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

adresa trvalého pobytu:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

adresa prechodného pobytu:  

(ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“) 

 

(ďalej len „strany dohody“) 

 

Článok I. 

Relevantné skutočnosti 

 
1.1.Vojak v aktívnej zálohe sa na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh (ďalej len „dohoda o 

zaradení“) pripravuje vo vojenskom útvare v stave bezpečnosti štátu na výkon mimoriadnej služby 

pravidelným cvičením a plní úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“). 

1.2.Výkon práv a povinností pre strany dohody sa riadia zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 570/2005 Z. z.“) a dohodou o zaradení. 



1.3.Ministerstvo obrany a vojak v aktívnej zálohe  uzatvorili dňa 14. novembra 2017 dohodu o zaradení 

do aktívnych záloh  ev. č. Prrchbo-192-11/2018. Predmetná dohoda bola uzatvorená na dobu určitú 

a to do 31.12.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedená zmluvná strana  vojak v aktívnej zálohe 

má  záujem  zotrvať v aktívnych zálohách práporu rchbo aj naďalej  a v intenciách zákona                                       

č. 570/2005 Z. z. Dohoda o zaradení sa uzatvára na 2 roky. Dohodu o zaradení možno uzatvoriť 

aj opakovane, najdlhšie do skončenia brannej povinnosti vojaka v aktívnej zálohe. 

        

Článok II. 

Predmet dohody 

 
2.1. Ministerstvo obrany a vojak v aktívnej zálohe sa po vzájomnej dohode v súlade  so zákonom                 

č. 570/2005 Z. z. dohodli na nasledovnej zmene dohody o zaradení do aktívnych záloh ev. č. zmluvy 

Prrchbo-192-11/2018 zo dňa 14. novembra 2017. 

 

čl. II. ods. 3 Osobitné ustanovenia zo dňa 14. novembra 2017 sa ruší v plnom znení a nahrádza sa 

takto 

„Dohoda o zaradení sa uzatvára na ďalšie  2 roky a to s účinnosťou od 1.1.2022. Dohodu o 

zaradení možno uzatvoriť aj opakovane, najdlhšie do skončenia brannej povinnosti vojaka v aktívnej 

zálohe.“ 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia  

 
3.1.  Ostatné ustanovenia dohody o zaradení do aktívnych záloh , ktoré nie sú týmto dodatkom 

upravené zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody 

o zaradení do aktívnych záloh a nadobúda platnosť dňom podpisu. 

 

3.2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, 

že nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho v dvoch 

exemplároch podpisujú. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tohto dodatku. 

 

 

V Rožňave dňa   xxxxxxxxxxxx                                                                      V Bratislave dňa xxxxxxx 

Veliteľ útvaru  

xxxx Ing. Ondrej ILIŠKO (SC)                                                                       Vladimír ŠIMKOVIC 

v zastúpení 

xxxx Ing. Marcel UHARČEK                                    

................................................                                                                      ........................................... 

     Za ministerstvo obrany                                                                            Vojak v aktívnych zálohách 

              v zastúpení 

 

 


