
Príkazná zmluva 

uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník) 

Príkazca:      Príkazník: 

Názov a sídlo organizácie    Meno a priezvisko:  

Slovenská akadémia vied – Úrad   Samuel German 

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava   Bydlisko:  

Zastúpený:      č. OP:  

Ing. Jánom Malíkom, CSc. – vedúci Úradu SAV  e-mail:  

IČO: 00037869    

    

Predmet zmluvy : Vykonávanie aktivít vyplývajúcich z aktívnej účasti na občianskej konzultácii projektu Občianska vízia 
budúcnosti Európy (zmluva č. MVZP/2021/25 s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky). Medzi tieto aktivity patrí aktívna participácia na jednotlivých úlohách počas konzultácie, dodržiavanie zásad 
korektnej diskusie a preukazovanie súčinnosti v priebehu občianskej konzultácie. 

Miesto, dátum a čas : online, 22.1.2022 8:30-16:30  

Celková odmena za uskutočnenie predmetu zmluvy :  50,- eur 

Kontaktná osoba príkazcu: Tomáš Michalek 

Záverečné ustanovenia : 

Odmena bude vyplatená do 30 dní po ukončení aktivity na č. účtu (IBAN):                                                                     

Príkazník sa zaväzuje k mlčanlivosti voči verejnosti ohľadom výšky honoráru. 

Príkazník si neuplatňuje nárok na preplatenie cestovných nákladov v súvislosti s predmetom zmluvy. 

Daňové a odvodové povinnosti si bude riešiť príkazník sám v zmysle platnej legislatívy. Príkazník si príjmy podľa § 8 
ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v z. n. p. vysporiada sám podaním daňového priznania po skončení 

zdaňovacieho obdobia. 

V prípade, že sa príkazník nemôže z akýchkoľvek dôvodov podujatia zúčastniť, je povinný zabezpečiť za seba náhradu 
a informovať kontaktnú osobu príkazcu; v takom prípade nemá príkazník nárok na odmenu podľa tejto zmluvy.   

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1x pre príkazcu, 1x pre príkazníka. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením pripájajú svoje 
podpisy. 

V Bratislave 20.1.2022 

 

........................................................          ........................................................... 

Ing. Ján Malík, CSc. – vedúci Úradu SAV     Samuel German 

(Príkazca)       (Príkazník) 


