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Príkazná zmluva č. 18 
 
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
 Príkazca:      Krajská knižnica v Žiline  
 Sídlo:   Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina  
 IČO:   00185752  
 DIČ:    2020671719 
 Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka 
 Bankové spojenie: Dexia Slovensko, a.s. Žilina 
 Číslo účtu:  5700051100/5600 
Osoby oprávnené jednať v :  
 - zmluvných veciach:  Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka 
 - v realizačných veciach: Ing. Jana Eliašová, koordinátorka projektu   
 Telefonický kontakt:  041/7232 745  
 E-mail. adresa:   eliasova@krajskakniznicazilina.sk  
 
(ďalej v texte zmluvy len „príkazca“) 
 
a 
 
Príkazník:         Zuzana Kmeťová, Mgr.     
Bydlisko:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dátum narodenia:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Rodné číslo:   xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo OP:    xxxxxxxxxxxxxx 
Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 
ďalej v texte zmluvy len „príkazník“) 

 
 

Článok I 
Predmet príkazu 

 
1. Príkazník sa príkazcovi zaväzuje vykonať činnosť v rámci projektu Duchaplný cestopis po stopách 
Jána Pavla II. v našich regiónoch., kód projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149,  
Konkrétne v nasledovnej aktivite projektu: 
Aktivita č. 1: Konferencia venovaná spomienke na Jána Pavla II. - Duchaplný cestopis po stopách 
Jána Pavla II. v našich regiónoch spojená s návštevou pamätných miest   
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 
2013.    
    
2. Činnosť podľa bodu 1 tohto Čl. zahŕňa:  

 moderovanie konferencie  Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch 
a sprievodných podujatí konferencie,  

 príprava na moderovanie: príprava koncepcie programu a scenáru konferencie,  
 sprievodné slovo (o programe, o projekte, partneroch a prednášajúcich)  
 vlastná predpríprava na podujatie - hlasová a mikrofónová skúška, 
 prednes poézie na konferencii a sprievodných podujatiach, včítane výberu a nácviku prednesu 

poézie.  
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Článok II 

Doba trvania zmluvy a spôsob výkonu príkazu 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2. septembra 2013 do 8. septembra 2013.   
 
2. Príkazník sa zaväzuje vykonať príkaz podľa Čl. I tejto zmluvy. 
 
 

 
Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. 
 
2. Príkazník sa zaväzuje vykonávať príkaz podľa tejto zmluvy od 2. septembra 2013 do 8. septembra 
2013.      
 
3. Príkazník sa zaväzuje vykonávať príkaz podľa tejto zmluvy v mieste: Úrad Žilinského 
samosprávneho kraja a v mieste svojho bydliska (príprava na podujatie, príprava príspevku).   
 
4. Príkazník z dôvodu tvorivej práce nepreukazuje vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy formou 
pracovného výkazu. 
 
 
  

Článok IV 
Odmena a spôsob jej vyplácania 

 
1. Príkazníkovi patrí odmena za vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy vo výške 200,00 EUR (slovom 
dvesto eúr). Predpokladaný počet odpracovaných hodín na vykonaní príkazu je 15 (slovom pätnásť) 
hodín.  
 
2. Splatnosť odmeny podľa bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy je do 13. septembra 2013 prevodom z účtu 
príkazcu na číslo účtu príkazníka, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
 
3.Odmena podľa bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady príkazníka na splnenie príkazu 
podľa tejto zmluvy a príkazník podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že si nebude uplatňovať právny nárok 
na preplatenie cestovných náhrad, stravného, ubytovacích nákladov, poplatkov za telefonické služby, 
ani iné služby, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonaním príkazu podľa tejto zmluvy. 
 
  

 
 

Článok V 
Sankcie 

 
1. Príkazník sa zaväzuje príkazcovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20 % z odmeny určenej 
podľa Čl. IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť príkazníka podľa tejto 
zmluvy v príslušnom mesiaci. 
 
2. Príkazník je oprávnený požadovať od príkazcu zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom: Päťdesiat 
eúr) v prípade omeškania sa príkazcu so zaplatením odmeny podľa Čl. IV bodu 2 tejto zmluvy.  
 
3. V prípade ak plnenie príkazu príkazníkom  podľa tejto zmluvy osobou oprávnenou jednať za 
príkazcu v realizačných veciach uvedenou v záhlaví tejto zmluvy má vážne nedostatky, príkazník  
nemá  právo na vyplatenie odmeny podľa tejto zmluvy. 
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Článok VI 
Skončenie zmluvy 

 
1. Zmluvný vzťah je možné skončiť  
a)   písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b)   riadnym vykonaním príkazu,  
c)   odvolaním príkazníka príkazcom 
 
2. Príkazca môže odvolať príkazníka kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a to čiastočne alebo v 
celom rozsahu. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príkazníkovi. Od účinnosti 
odvolania príkazníka je príkazník povinný urobiť všetko to, čo neznesie  odklad, aby príkazca alebo 
jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. 
 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných 
strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka o 
príkaznej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka . 
 
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 
najvýstižnejšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného.  
                  
3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy 
(poštou)  uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 
4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými 
oboma zmluvnými stranami.  
 
5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhoveniach, pričom príkazca obdrží dve vyhotovenia a príkazník 
jedno vyhotovenie zmluvy. 
 
6.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie 
sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. 
Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa 30. augusta 2013                                 V Žiline, dňa 30. augusta 2013 
 
 
 
 
 
Príkazník:                                                                                      Príkazca:     
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Čestné vyhlásenie  

 
Ja, dolupodpísaná Zuzana Kmeťová, Mgr., rodné číslo xxxxxxxxxxxxxxx trvalým bydliskom 
xxxxxxxxxxxxxxx čestne vyhlasujem, že som vlastníkom účtu číslo:  
  
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
a tento účet využívam pre svoje osobné potreby.  
 
 
Čestné vyhlásenie sa predkladá ako súčasť finančnej dokumentácie projektu Duchaplný cestopis po 
stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch., kód projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149.  
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 
2013   
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa 30. augusta 2013          ................................................................. 
 
 
 

 


