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                 Zmluva č. 941/2022 

 

Príkazná zmluva 

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník                                                

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

 

medzi: 

 

Príkazcom:  

Názov: Mesto Šaľa 

Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

IČO:  00306185 

DIČ: 2021024049 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s. 

Číslo účtu (IBAN): SK48 1111 0000 0066 2784 9005 

(ďalej len „príkazca“) 

 

a 

 

Príkazníkom:  

Meno a priezvisko: Marek Koller 

Dátum narodenia:  

Číslo OP/Číslo pasu:   

Trvalý pobyt:   

Názov a adresa banky:   

Číslo účtu (IBAN):  

(ďalej len „príkazník“) 

(ďalej “príkazca” a “ príkazník” spolu ako „zmluvné strany”) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Príkaznej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok príkazníka vyhotoviť 

videoprezentáciu pre Spoločenské stretnutie predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, 

zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií v meste Šaľa, ktoré sa uskutoční dňa 

7. decembra 2022. Videoprezentácia bude mať dĺžku min. 15 minút, formát vhodný pre 

premietnutie v kinosále a bude zahŕňať výsledky práce mesta za roky 2020 až 2022 

v rozsahu podľa pokynov príkazcu (ďalej aj len „príkaz“). 

2. Príkazník sa zaväzuje osobne v spolupráci so zamestnancami mesta vykonať príkaz 

v termíne do 05.12.2022. 
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Článok II. 

Lehota na vykonanie príkazu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník vykoná príkaz uvedený v čl. I odsek 1 tejto zmluvy 

s ohľadom na náročnosť a rozsah príkazu najneskôr do: 5.12.2022. 

 

Článok III. 

                                                  Odmena a platobné podmienky 

 

1. Príkazca sa zaväzuje za vykonanie príkazu uvedeného v čl. I odsek 1 tejto zmluvy zaplatiť 

príkazníkovi odmenu vo výške 400 eur (slovom: štyristo eur). V dohodnutej odmene sú 

započítané aj potrebné a užitočné náklady vynaložené príkazcom k vykonaniu príkazu napr. 

dopravné, technické, obstaranie video materiálu a pod. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že príkazník má právo na odmenu podľa odseku 1 tohto 

článku zmluvy aj v prípade, ak sa výsledok príkazu nedostaví. To však neplatí, ak sa 

výsledok príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinnosti zo strany príkazníka. 

3. Odmena je splatná v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na vykonanie príkazu uvedenej                                         

v čl. II odsek 1 tejto zmluvy. 

4. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu na číslo účtu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. Odmena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

príkazníka. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. 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. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú 

škodu. 

2. Príkazník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť príkazcu na zrejme nesprávny 

pokyn. S plnením zrejme nesprávneho pokynu je oprávnený príkazník počkať až do doby, 

kým príkazca potvrdí príkazníkovi, že trvá na splnení tohto pokynu.  

3. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, 

akoby príkaz vykonal sám. 

4. Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia 

príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. 

5. Príkazník je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní príkazu predložiť príkazcovi 

vyúčtovanie. 

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

príkazcovi. 

 

Článok V. 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká splnením príkazu alebo odvolaním príkazu.  
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2. Príkazca je oprávnený jednostranne odvolať príkaz, a to aj bez uvedenia dôvodu. Je však 

povinný v takomto prípade zaplatiť príkazníkovi náklady, ktoré mu vznikli do odvolania 

príkazu, utrpenú škodu a aj časť odmeny, ktorá zodpovedá vykonanej práci.   

 

 

Článok VIII. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

 

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 

z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 

a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana 

túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania 

tejto zmluvy túto prekážku mohla predvídať. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 

považujú najmä nepredvídateľné prírodné katastrofy, záplava, zemetrasenie, zosuvy pôdy, 

vojna, požiar, výbuch, teroristický útok a štrajk, výnimočný stav, núdzový stav, 

mimoriadna situácia ale aj nariadenia týkajúce sa ochrany života a zdravia pri pandémii 

ochorenia COVID-19. 

2. Každá zo zmluvných strán je povinná informovať telefonicky alebo elektronicky 

a následne písomnou formou bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu 

o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov 

a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca sa na 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť 

preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť. 

3. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na 

odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie 

predmetu tejto zmluvy a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností 

vylučujúcich zodpovednosť. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je jeden pre príkazcu a jeden pre 

príkazníka. 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

3. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

dodatkov odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), 

alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 

odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, 

sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. 
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7. Príkazník berie na vedomie, 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. 

8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky ako aj na portáli digitalnemesto.sk. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami                                    

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 

základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s ňou 

ju podpisujú. 

 

 

 

 

V ......................., dňa: ................... 

 

V ..........Šali..., dňa: ................... 

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

Príkazník 

Marek Koller 

Príkazca   - Mesto Šaľa 

Mgr. Jozef Belický 

    primátor mesta 


