
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 

uzatvorená v zmysle§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

medzi 

Poskytovateľ: Ústav pamäti národa 
IČO: 37 977 997 

a 

Miletičova 19, P. O. Box 29 
820 18 Bratislava 218 
v zastúpení: Ján Pálffy, PhD. 

podpredseda Správnej rady ÚPN 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Príjemca: Adriana Leloczka 

(ďalej len „príjemca") 

1. 

Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je poskytnutie cestovných náhrad príjemcovi ako osobe uvedenej v§ 
1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vynaložených za účelom účasti na 
dvojdňovom seminári, v rámci ktorého príjemca prednesie prednášku. 

II. 
Špecifikácia dohody 

1. Poskytovateľ a príjemca sa dohodli, že príjemcovi bude poskytnutá náhrada vo výške
cestovného II. triedy verejnej hromadnej dopravy, a to zo Spišskej Novej Vsi na miesto
konania vyššie uvedeného seminára a naspäť, ktorý sa uskutoční v sídle Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

2. Príjemca je povinný najneskôr v deň začatia seminára predložiť poskytovateľovi originály
dokladov preukazujúcich výšku opodstatnených nákladov, ktoré sú predmetom cestovných
náhrad v zmysle tejto dohody.

3. Poskytovateľ poskytne príjemcovi náhradu do 7 dní odo dňa predloženia originálov dokladov
bezhotovostným prevodom na ním uvedené č. účtu.



III.
Záverečné ustanovenia 

· Poskytovateľ a príjemca vzájomne vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a
svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dohody, ktorá ako celok vyjadruje
ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, a že túto neuzatvorili v tiesni, pod nátlakom, uvedením do
omylu, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa .}: .. 1(-.��1&

(/ 

LP/le/f-C-11 J-.-12. c,4,/ I
V ........................ dňa ................. . 

po\J.;tovateľ príjemca

Príloha: Informovanie o právach dotknutých osôb a o zákonnom spracúvaní a poskytovaní osobných
údajov

(podpísané) (podpísané)



Príloha č. 1 

k dohode uzatvorenej s 

Adriana Leloczka, 

ÚSTAV 

PAMÄTI 

NÁRODA 

'I 

INFORMOVANIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB 
A O ZÁKONNOM SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ: 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Právny základ spracúvania: 

Príjemcovia osobných údajov: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Práva dotknutej osoby: 

Dozorný orgán: 

Iné informácie: 

Automatizované rozhodovanie, profilovanie: 

Ústav pamäti národa 

Miletičova 19, P. O. Box. 29, 820 18 Bratislava 218 

Mgr. Adela Martinkovičová 
e-mail: adela.martinkovicova@upn.gov.sk
t.č.: 0902 897 250

evidencia zmlúv 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 
písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) 

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly 
a dozoru, orgány činné v trestnom konaní, súdy, iné 
oprávnené subjekty 

neuskutočňuje sa 

10 rokov 

právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, 
vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať 
proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

poskytovanie osobných údajov je zmluvnou 
požiadavkou 

nevykonáva sa 
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