
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

uzatvorená v súlade s § 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
zmien a doplnkov medzi týmito účastníkmi: 

Príkazca: 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
2021613275 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 

a 

Príkazník: 
Martin Minárik 
Dátum narodenia: 
Adresa: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

nasledovného znenia: 

Dubnica nad Váhom 

I. 
Predmet dohody 

1.1. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vyrobiť a dodať príkazcovi 22 ks kalendárov na rok 

2022, podľa Prílohy č. 1 v lehote do 20.12.2021. 

II. 
Podmienky dohody 

2.1. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme 

príkazcu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov príkazcu. 
2.2. Všetky činnosti a prostriedky potrebné k vykonaniu príkazu si zabezpečí príkazník na vlastné 

náklady. 
2.3. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, akje to nevyhnutné v záujme 
príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá príkazcovi vznikne. 
2.4. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Zveriť vykonanie príkazu inej osobe môže 
príkazník, iba akje to nevyhnutne potrebné a po predchádzajúcom písomnom súhlase príkazcu. 
2.5 Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu. 
Po skončení vykonania príkazu je povinný príkazník odovzdať výsledok príkazu na základe 

preberacieho protokolu. 



2.6 V prípade omeškania príkazníka s dodaním predmetu zmluvy v lehote podľa čl. 1 bod 1. tejto 
zmluvy je príkazca oprávnený uplatniť voči príkazníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,5 % denne z hodnoty predmetu plnenia, a to za každý deň omeškania s jeho dodaním. 
2.7. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou, a to zo strany príkazcu bez udania 
dôvodu a zo strany príkazníka z dôvodu straty spôsobilosti vykonať príkaz, pričom právne účinky 

nastávajú bezodkladne po doručení odstúpenia od zmluvy. 
2.8. Príkazca a príkazník sa dohodli, že za vykonanie príkazu bude príkazníkovi vyplatená 
dohodnutá odmena vo výške 200,- EUR. (slovom: dvesto eur). 
2.9. Odmena je splatná do 30 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy, 

a to na účet príkazníka uvedený v záhlaví zmluvy. 

III. 
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

3 .1. Príkazník sa zaväzuje: 
a) príkaz vykonávať svedomite, riadne a včas podľa svojich znalostí a vedomostí a podľa pokynov 
príkazcu a dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve, dbať na dobré meno príkazcu a konať v 

súlade s filozofiou príkazcu, 
b) nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami príkazcu, 
3.2. Príkazník podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných 
údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely tejto zmluvy. 
3.3. Príkazník zodpovedá príkazcovi za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone príkazu, 
alebo v priamej súvislosti s ňou v celom rozsahu. 

IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1 Príkazník nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník") 
bez predchádzajúceho súhlasu príkazcu. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 

príkazníka v rozpore s dohodou príkazcu podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas príkazcu je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 
4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, 
do doby prevzatia diela v zmysle zmluvy, pričom prípadné nároky zo zmluvy skončením doby 

platnosti zmluvy nezanikajú. 
4.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu 
a každá strana obdrží dva výtlačky. 
4.4 Zmluva bola uzatvorená v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka. Vzťahy výslovne 
touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
Autorského zákona. 
4.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať počas doby jej platnosti len so súhlasom 
oboch strán písomnou formou. 



za príkazcu: 

...................... t ............. ····U·········· 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda ----=---··· 

jej obsahu porozumeli a tento 

mfä~ho súhlasu ju podpisujú. 

za príkazníka: 

Martin Minárik 
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Do emailu prosím uvedtte svoje meno, celú adresu, 
počet kusov a telefónne číslo. 

Peniaze je možné poslať aj na účet. 




