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PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. NK–06/2016 
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník) 

 

Príkazca: 
Názov organizácie:  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 
Sídlo organizácie:  Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava 
IČO organizácie:  50012592 
DIČ organizácie:  2120158645 
zastúpená štatutárnym zástupcom 
Meno a priezvisko, funkcia:  Mgr. Peter Kulifaj, predseda komory 

(ďalej ako „Príkazca“) 
a 

Príkazník: 
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kulifaj 
Trvalé bydlisko: Bratislava 
Dátum narodenia:  
Číslo OP:  
Číslo účtu:  

(ďalej ako „Príkazník“) 
 

sa dohodli na uzavretí tejto 
PRÍKAZNEJ ZMLUVY 

 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí nasledujúce činnosti: 

 Príprava príspevku na tému Čo nám priniesol zákon o sociálnej práci? a zaslanie príspevku príkazcovi 
do dohodnutého termínu 7.10.2016 

 Prezentácia príspevku na národnom kongrese s názvom Atribúty sociálnej práce v novom miléniu, 
konanom v Ružomberku dňa 7.10.2016. 

 

II. 
PODMIENKY PRÍKAZNEJ ZMLUVY 

1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz 
vykonával sám. Príkazník sa ďalej zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností 
a znalostí a v súlade so záväznými pokynmi príkazcu. 

2. Príkazník počas trvania príkaznej zmluvy vykonáva dohodnuté činnosti a dodržiava všetky zmluvné 
podmienky a termíny: 

 Príprava príspevku na národný kongres a zaslanie príspevku príkazcovi v termíne do 7.10.2016 

 Prezentácia príspevku na národnom kongrese v Ružomberku dňa 7.10.2016. 
3. Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu a previesť 

na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. 
4. Príkazník dáva príkazcovi neobmedzený súhlas na použitie príspevku. 
5. Príkazca poskytne príkazníkovi odmenu v dohodnutej výške v článku III. tejto zmluvy. 
6. Príkazca je povinný nahradiť príkazníkovi okrem zavinenej škody aj škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti 

s plnením príkazu. 
 

III. 
ODMENA PRÍKAZNÍKOVI 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu príkazníkovi vo výške 100 EUR (slovom: jednosto eur) do 15 
dní po splnení príkazu príkazcom a to bezhotovostným prevodom v prospech účtu príkazníka, vedenom v ..., 
IBAN:  

2. Realizáciou bezhotovostného prevodu príkazca potvrdzuje, že príkaz bol splnený a v prípade, že sa uvedená 
platba na účet príkazcu nevráti, má sa za to, že príkazník odmenu prevzal. 

3. Príkazník sa zaväzuje odmenu podľa tejto zmluvy zdaniť spôsobom vyplývajúcim z dotknutých daňových 
všeobecne záväzných predpisov. 
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IV. 
OSOBNÉ ÚDAJE PRÍKAZNÍKA 

1. Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracovávať jeho osobné údaje, a to v súlade so zákonom 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých príkazca dostane jedno 
vyhotovenie a príkazník jedno vyhotovenie. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 22.10.2016. 
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia v písomnej podobe dodatkom k tejto zmluve. 
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a porozumeli mu, že zmluvu uzavreli slobodne, 

vážne a bez omylu, k zmluve neboli donútené pod nátlakom alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Bratislave, dňa 15.8.2016     V Bratislave, dňa 15.8.2016 
 
 
 
 
 
 ....................................................... ....................................................... 
 príkazca príkazník 
 
 


