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PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 

 
Príkazca:  Obec Petrovce, Petrovce 89, 094  31 Petrovce   

IČO: 00332674    

DIČ: 2020630315  

a 

 

Príkazníkom: 

Emil Mati, narodený 02.02.1964, bytom Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce    

číslo občianskeho preukazu: HA565544     

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.           

Číslo účtu: SK1609000000000450956886   

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a písomnosti zmluvných strán pre vykonanie procesu 

verejného obstarávania pre zákazku „Areál IBV Petrovce - zhotovenie projektovej 

dokumentácie“.  

 

Článok II. 
Odmena príkazníka 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi  za realizáciu predmetu zmluvy odmenu v čiastke 150 

EUR slovom (jednostopäťdesiat EUR). Cena bola stanovená dohodou. 

 
2. Príkazca je povinný poskytnúť odmenu aj keď výsledok nenastal okrem prípadu, ak bol 

spôsobený  porušením povinností príkazníka. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na platbe po ukončení procesu verejného obstarávania. Koniec 

procesu verejného obstarávania predstavuje odoslanie oznámenia o výsledku hodnotenia 

ponúk uchádzačom. Splatnosť dohodnutej odmeny stanovená na 7 dni odo dňa ukončenia 

procesu verejného obstarávania. 

 
III. 

Čas výkonu činnosti: 

Táto zmluva je uzatvorená na celú dobu vykonávania činnosti v predpokladanej lehote mesiaca  

január roku 2022. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Príkazník je spôsobilý odborne zabezpečovať pre príkazcu predmet zmluvy, je povinný preto 

pri zabezpečovaní úloh postupovať s odbornou starostlivosťou. Je povinný postupovať podľa 

pokynov príkazcu a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná. Príkazník je povinný oznámiť 

príkazcu všetky okolnosti, ktoré zistí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov príkazcu. Od 

pokynov príkazcu sa môže príkazník odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

príkazcu.  

 

2. Predmet zmluvy bude príkazník zabezpečovať osobne. Je pritom povinný odovzdať včas veci a 

informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti príkazcom a vrátiť veci, ktoré od 

mandanta prevzal pri vybavovaní povinnosti.  
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3. Príkazník zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od príkazcu, ak túto škodu nemohol 

odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
4. V prípade, že príkazník nevyhnutne a účelne vynaložil v prospech príkazcu prostriedky naviac, 

má nárok na ich náhradu ak riadne preukáže ich vynaloženie v záujme príkazcu a v súvislosti so 
zabezpečením veci v konkrétnom prípade. 

 

5. Príkazca je povinný vytvárať pre činnosť príkazníka také podmienky pre jeho činnosť, aby 

príkazník  mohol odborne zabezpečovať veci pre príkazcu. 

 

                                                                 Článok V. 
                                           Záverečné ustanovenia 

1. Príkazca môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať čiastočne alebo v celom rozsahu. Od 

účinnosti výpovede je príkazník povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje. Je však povinný príkazcu upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

škode bezprostredne hroziacej príkazcovi neukončením činnosti súvisiacej so zariadením 

záležitostí. 

2. Výpoveď musí byť daná písomne, výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac od 

doručenia výpovede a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 

3.  Príkazca môže zmluvu vypovedať písomne s účinnosťou ku koncu mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená príkazníkovi. 

4. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok príkazníka uskutočňovať činnosť, na ktorú sa 

zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla príkazcovi škoda, je príkazca povinný 

upozorniť, aké opatrenia je treba vykonať na jej odvrátenie. Ak Príkazca tieto opatrenia nemôže 

urobiť ani pomocou iných osôb a požiada príkazníka, aby ich urobil sám, je príkazník na to 

povinný. Záväzok príkazníka zaniká jeho smrťou. 

5. Počas výpovednej lehoty ma príkazník nárok na dohodnutú odplatu a preukázané nevyhnutné 

náklady primerané výsledku dosiahnutému pri zabezpečovaní záležitostí. 

6. Príkazník nie je oprávnený uzatvárať žiadne obchodné ani iné zmluvy v mene príkazcu. 

7. Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť, 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy zastávajú v platnosti. 
 

Článok VI. 

Podpisy zmluvných strán 

1. Táto zmluva je uzatvorená medzi zmluvnými stranami slobodne a vážne, vyjadruje ich vôľu. Je 

vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jeden pre príkazníka  a jeden pre príkazcu  a nadobúda 

platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia zmluvy na webovom sídle Obce Petrovce. V ostatných touto zmluvou neupravených 

vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

V Petrovciach, dňa 03.01.2022. 
 
 
Príkazca:                                                                                      Príkazník: 


