
Príkazná zmluva č. 1/2022 

uzatvorená podľa ustanovenia § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") 

 

 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Na strane príkazcu 

Názov: Inovačné partnerské centrum, Prešov ,  

Sídlo:   Prešov, 08001, Hlavná 139  

IČO:    45734348  

DIČ:    2023550276  

Štatistický úrad SR  

Zastúpený: Mgr. Jozef Šimko – štatutár združenia  

(ďalej len "príkazca")  

 

a 

 

2. Na strane príkazníka 

Meno a Priezvisko:           Patrik Balázs 

Miesto trvalého bydliska:  

Dátum narodenia:              

Rodné číslo :                      

Číslo OP:                           

Štátna príslušnosť:             

Bankové spojenie: 

(ďalej len "príkazník") 

 

 

uzatvárajú v súlade s § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov túto príkaznú zmluvu: 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu v termíne od 16.6.2022 do 17.6.2022 vykonať činnosť: 

- zúčastniť sa v tomto termíne na stretnutí v Maďarsku – Szentkúte, kde sa bude 

prejednávať stratégia pútnického turizmu a komunikácia štátnej správy s cirkvami 

a ďalšími aktérmi  

- a pomáhať na tomto stretnutí s komunikáciu do maďarčiny a z maďarčiny 

 

 

 

 

 



Článok 2 

Odmena 

 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť odmenu príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v 

čl. 1 tejto zmluvy prevodom na číslo účtu príkazníka: vo výške oprávnených nákladov 

na základe potvrdení, ktoré sa príkazník zaväzuje predložiť po účasti na stretnutí, 

čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve. 

 

 

 

Článok 3 

Osobitné dojednania 

 

1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

2. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od 

príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v 

záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobí. 

 

3. Príkazník je povinný príkazcovi na jeho žiadosť podať správy a informácie o postupe 

plnenia príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. 

 

4. Príkazník je povinný upozorniť príkazcu na všetky hroziace riziká a škody. 

 

5. V prípade nevykonania príkazu je príkazník povinný uhradiť zavinenú vzniknutú škodu 

príkazcovi. 

 

6. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi primeranú súčinnosť pri plnení príkazu. 

 

7. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi na jeho žiadosť primerané prostriedky 

nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady 

vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil. 

 

8. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu, aj keď výsledok nenastal, ibaže 

nezdar konania bol spôsobený porušením povinnosti príkazníka. 

 

 

Článok 4 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká vykonaním príkazu alebo odvolaním príkazníka príkazcom. 

 

2. Ak príkazná zmluva zanikla odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi 

náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak prislúcha príkazníkovi odmena, aj 

jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa dokončenie príkazného 

konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet. 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich. 

 

2. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy 

zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

formou očíslovaného písomného dodatku, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto 

zmluvou, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí 

spor vyriešiť rokovaním a dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť 

na vecne a miestne príslušný súd. 

 

5. Príkazník berie na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je povinne zverejňovanou 

zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

7. Zmluva je vyhotovená v (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho obdrží jedno (1) 

vyhotovenie príkazník a jedno (1) vyhotovenie príkazca. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni a za inak nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Prešove  dňa 15.6.2022 

 

 

Za príkazcu: .....................................                       Za príkazníka:    .......................................... 

 

                      Mgr. Jozef ŠIMKO                                                             Patrik BALÁZS 

                             štatutár IPC 

 

 


