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PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

                         

Príkazca: Obec Lesnica  

Sídlo: Lesnica 26, 065 33 

Zastúpený: Ján Gondek, starosta  

IČO: 00330001 

IBAN:  SK34 0200 0000 0000 1422 0602 

E-mail:  starosta@lesnica.sk  

 

a 

 

Príkazník: Ing. Štefan Vilga 

Sídlo :    

Dátum nar.:   

IBAN :      

E-mail:                   

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Príkazník sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených 

zabezpečí pre príkazcu činnosť projektanta a stavebného dozora investora v rámci projektu 

spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 

(ďalej len program) s názvom Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách 

prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry, číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-

0133/173 (ďalej len projekt). 

2. Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech 

príkazcu vykonávaných odborných činností podľa článku I. bod 3 v rámci projektovej 

úlohy/investičnej akcie príkazcu Rekonštrukcia Pieninskej cesty - Prielom Dunajca tak, aby bola 

dodržaná lehota realizácie vyššie uvedeného projektu najneskôr do 31.12.2022. 

3. Činnosť stavebného dozora investora a projektanta spočíva najmä, ale nie výlučne, vo vykonávaní: 

-  odborných činností definovaných zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) - § 46 a nasl. (stavebný dozor); 

-  odborných činností definovaných zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) - § 46b a nasl. (projektant); 

-  kontrolnej činnosti s cieľom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade 

s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 
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4. Príkazník sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti uvedené v článku I. bod 3. v súlade s projektovou 

dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, vydanými 

povoleniami a dojednaniami zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. 

5. Príkazník sa bude riadiť východiskovými podkladmi príkazcu a dohodami zmluvných strán. 

6. Príkazník bude vykonávať dohodnutú činnosť osobne priamo na stavbe podľa potreby stavby, 

v miestach podľa plnenia činností a podľa usmernení príkazcu.  

Článok II. 

Termín plnenia 

1. Príkazník je povinný činnosti predmetu zmluvy vykonávať v termíne odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby 

príkazcovi v súlade so zmluvou o dielo. 

Článok III. 

Odmena príkazníka 

1. Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi za vykonané činnosti špecifikované v článku I. odmenu vo 

výške maximálne 6 000 € (slovom šesťtisíc eur). 

2. Príkazník súhlasí, že dohodnutá odmena môže byť krátená v súlade s pravidlami programu a príslušnej 

riadiacej dokumentácie. V takomto prípade však nemôže odmena klesnúť pod 4 500 € (slovom 

štyritisícpäťsto eur), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Odmena za činnosti špecifikované v článku I. bude uhradená bezhotovostným bankovým prevodom na 

účet príkazníka v 3 splátkach, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nasledovne: 

a) 1. splátka bude splatná vo výške 30 % dohodnutej odmeny do 15 kalendárnym dní po ukončení 

implementácie projektu za obdobie 9 kalendárnych mesiacov. 

b) 2. splátka bude splatná vo výške 30 % dohodnutej odmeny do 15 kalendárnym dní po ukončení 

implementácie projektu za obdobie 18 kalendárnych mesiacov. 

c) 3. splátka bude splatná max. do výšky 40 % dohodnutej odmeny do 15 kalendárnym dní od 

protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby 

príkazcovi v súlade so zmluvou o dielo. Konečná výška 3. splátky bude závislá od sumy 

celkového vyúčtovania projektu v zmysle pravidiel programu. 

4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane príkazcu, má 

príkazník právo na úhradu činností vykonaných ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške vzájomne 

dohodnutého rozsahu ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej 

odmeny uvedenej v článku III . bod 1. 

Článok IV. 

Ďalšie zmluvné podmienky 

1. Príkazník je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy príkazcu, konať pritom čestne a svedomito, 

dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia 

a príkazu príkazcu považuje za užitočné. 

2. Príkazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s poskytovaním služieb. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba príkazca písomným 

vyhlásením alebo súd. 

3. Príkazník je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou starostlivosťou. 

Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov príkazcu (ktoré musia byť v 
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súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré príkazník pozná alebo musí 

poznať. 

4. Príkazník nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od príkazcu a ani 

pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť 

príkazcu upozornil a príkazca na ich použití trval. 

5. Príkazca je povinný vytvoriť podmienky na splnenie dohodnutých pracovných činností podľa článku I. 

6. Príkazník sa zaväzuje: 

- splniť požadované úlohy zodpovedne a včas, 

- dbať na pokyny príkazcu, 

- vysporiadať si sám za seba s odmenou súvisiace daňové a odvodové povinnosti voči štátnym 

inštitúciám. 

Článok V. 

Splnenie príkazu 

1. K splneniu predmetu zmluvy dôjde splnením všetkých dohodnutých činností a úkonov v zmysle 

článkov I. a II. tejto zmluvy. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. V otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä § 724 až 

732. 

2. Zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať výlučne písomne po dohode zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

5. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že príkazná zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Prílohy: 

1. Autorizačné osvedčenie  

2. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 

 

V Lesnici 22.3.2021 

 

 

Ján Gondek v. r. Štefan Vilga v. r. 

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

Ján Gondek Ing. Štefan Vilga 


