
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
medzi 

 
Príkazca:   Obec Hankovce 
    Hankovce 1, 086 46  
    Zastúpený: Ján Grega-Jakub, starosta obce 

IČO: 00321991 
DIČ: 2020778771 

 
 (ďalej len „príkazca“) 
 

a 
 
Príkazník:   PhDr. Miroslav Turčan 
    Trvale bytom: Kochanovce 82, 066 01 Humenné 
    Narodený: 01.12.1978 
    Č. OP.: EB 252318 

Číslo účtu IBAN: SK57 1111 0000 0068 1104 1006 
    Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
 
(ďalej len „príkazník“) 
 
 

I. PREDMET ZMLUVY 
 
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť poradensko-konzultačnú činnosť a administratívne 
úkony súvisiace s prípravou a realizáciou procesu verejného obstarávania pre verejného 
obstarávateľa, ktorým je obec Hankovce a to v súvislosti s použitím finančných prostriedkov 
schválenej dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.  
 
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu na základe tejto zmluvy vykonať najmä nižšie špecifikované 
činnosti: 

a) pripraviť a následne zrealizovať proces verejného obstarávania na základe požiadaviek 
a podkladov príkazcu v termíne do 10.09.2019, 

b) poskytovať poverenému zamestnancovi príkazcu konzultácie k procesu verejného 
obstarávania. 

 
 

II. ODMENA 
 
Dohodnutá odmena za predmet zmluvy je v sume 300,00 EUR, slovom tristo EUR.   
 
 
 

III. POVINNOSTI PRÍKAZNÍKA 
 
Príkazník je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí príkazcu s potrebnou odbornosťou, 
v súlade so záujmami príkazcu. 
 



Príkazník sa zaväzuje včas informovať o potrebných záležitostiach, aby príkazca mohol včas poskytnúť 
potrebnú súčinnosť na splnenie zmluvy. 
 
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné náležitosti pre splnenie zmluvy bez 
zbytočného odkladu,  najmä poskytnúť mu všetky pokyny, písomnosti, informácie, prípadne iné 
doklady, ktoré sú potrebné na splnenie príkazu, pričom príkazca zodpovedá za obsah, správnosť 
a úplnosť poskytnutých podkladov. 
 
 

IV. POVINNOSTI PRÍKAZCU 
 
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné náležitosti pre splnenie zmluvy bez 
zbytočného odkladu. 
 
Príkazca je povinný uhradiť odmenu za predmet zmluvy po jej riadnom splnení zo strany príkazníka 
a to v lehote najneskôr do 15.09.2019, resp. v inej lehote ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. 
 
 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Na právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,  jej obsahu porozumeli, zmluva predstavuje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, nie je podpísaná v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, na 
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorého každý má platnosť originálu, pričom príkazca 
dostane jedno vyhotovenie a príkazník dostane jedno vyhotovenie.  
 
 
 
V Hankovciach, dňa 23.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ján Grega-Jakub, starosta obce              PhDr. Miroslav Turčan 
                       Príkazca               Príkazník 
 
 
 
 
 
 
 
 


