
Zmluva 052/2018 

o úhrade cestovných nákladov                                                                          

uzatvorená v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

Medzi: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO: 00603201 

DIČ: 2020936643 

Zastúpená: starostom Vladimírom Bajanom 

(ďalej len „mestská časť“) 

 

A 

 

Základná umelecká škola Jána Albrechta 

Sídlo: Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava 

IČO: 36071323 

DIČ: 2021622911 

Zastúpená:  riaditeľkou Mgr. Luciou Celecovou 

(ďalej len „ZUŠ“) 

(spolu ďalej len ako zmluvné strany) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je úhrada cestovných nákladov delegátom mestskej časti, ktorí sa 

zúčastnia koncertu  laureátov súťaže „Talent roka 2017“, ktorá je určená  nadaným 

hudobníkom. Súťaž je organizovaný mestskou časťou Praha 5 a každoročne sú pozývaní  

účastníci partnerských miest, medzi ktoré patrí aj mestská časť Bratislava-Petržalka.  Koncert 

laureátov súťaže „Talent roka 2017“ sa bude konať v Prahe (Česká republika), v termíne               

od 26. februára do 1.marca 2018. 
 

Čl. II 

Osobitné ustanovenia 

 

2.l. za mestskú časť , ako partnera mestskej časti Praha 5, sa koncertu laureátov súťaže 

„Talent roka“ zúčastní delegácia zložená zo zástupcu mestskej časti, pedagogického 

pracovníka a jedného študenta ZUŠ s doprovodom. 

2.2. mestská časť sa zaväzuje uhradiť ZUŠ cestovné náklady za jedného pedagogického 

pracovníka a jedného študenta ZUŠ s doprovodom 

2.3. Za cestovné náklady na účel tejto Zmluvy sa pokladajú skutočné náklady vynaložené na 

cestu jedným osobným autom v smere Bratislava – Praha a Praha – Bratislava. 

 

 

 

 

 



Čl. III 

Trvanie zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy do úhrady nákladov za 

jednu cestu osobným autom Bratislava – Praha a späť v termíne od 26.2. do 1.3. 2018. 

 

 

Čl IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých  

objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia. 

4.2. Zmeny tejto Zmluvy je možné robiť len po vzájomnej dohode oboch strán a výlučne 

písomnou formou, ako prílohou tejto Zmluvy. 

4.3. Mestská časť, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní túto Zmluvu  na svojej webovej stránke. 

4.4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

4.5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, že s 

obsahom tejto Zmluvy sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený 

v predpísanej forme a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

 

 

Bratislava      Bratislava  

 

 

 

Vladimír Bajan, starosta    Mgr. Lucia Celecová, riaditeľka  
Mestská časť Bratislava-Petržalka   Základná umelecká škola Jána Albrechta 

 

                                    

 

 


