
 Reg. č.: 129/2017-2060-2010 
 

1 
 

  

Príkazná zmluva 

uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej iba „zmluva“) 

medzi 

 

Príkazcom: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO: 686832 

IČ DPH: SK2021056818 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu/IBAN: SK5281800000007000061569 

SWIFT: SPSRSKBA 

v zastúpení JUDr. Ing. Viktor Lehotzký 

vedúci služobného úradu 

(ďalej iba „Príkazca“) 

 

a 

 

Príkazníkom: 

Meno a Priezvisko: Mgr. art. Polina Chelemendiková 

Narodená:  

Adresa:   

    

Číslo bankového účtu: IBAN:   

SWIFT:    

(ďalej iba „Príkazník“) 

(ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Príkazníka poskytnúť pre Príkazcu expertnú podporu (ďalej 

len „príkaz“) tímu Medzinárodnej špecializovanej výstavy EXPO 2017 ASTANA vo funkcii 

tlmočník. 

1.2 Na dosiahnutie účelu podľa bodu 1.1 Príkazník zabezpečí pre potreby príkazcu konzekutívne 

tlmočenie v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku.  

1.3 Táto zmluva sa uzatvára z dôvodu, že predmet zmluvy predstavuje vysoko odbornú činnosť 

vyžadujúcu osobitnú kvalifikáciu a tento predmet nie je možné a účelné zabezpečiť 

prostredníctvom zamestnancov Príkazcu, resp. s inými osobami v rámci pracovnoprávnych 

vzťahov. 
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Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1  Príkazník sa zaväzuje, že pre Príkazcu osobne vykoná činnosť špecifikovanú v článku 1 tejto 

zmluvy podľa svojich najlepších schopností a znalostí. 

2.2  Príkazca sa za vykonanie činnosti podľa článku 1 tejto zmluvy zaväzuje uhradiť Príkazníkovi 

odmenu 1564,00 EUR za mesiac.  

2.3  Príkazca uhradí odmenu uvedenú v bode 2.2 tohto článku na účet príkazníka uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy mesačne pozadu, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

2.4 Príkazca uhradí Príkazníkovi cestovné náhrady podľa osobitného predpisu
1)

 súvisiace s 

vykonávaním činnosti špecifikovanej v článku 1 tejto zmluvy, a to cestovné výdavky v rozsahu 

jednej cesty z Bratislavy do Astany (Kazachstan) a späť letecky, ubytovanie ako aj stravné vo 

výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim základné sadzby 

stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
2)

. Cestovné 

výdavky podľa predchádzajúcej vety budú Príkazníkovi uhradené v lehote podľa bodu 2.3 po 

predložení potvrdenia Príkazcovi o ich rezervácii. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1  Príkazník súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre interné potreby príkazcu a výhradne na 

účely evidencie, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3.2  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

3.3  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to v časovom rozmedzí od 1.6.2017 do  31.7.2017. 

3.4  Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

3.5  Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch,  z toho 1 rovnopis je určený pre príkazníka a 4 

rovnopisy pre príkazcu.  

3.6  Zmluvné strany vyhlasujú,  že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, zmluva predstavuje ich 

vážnu a slobodnú vôľu, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa .........................    V Bratislave dňa................................ 

 

Za Príkazníka       za Príkazcu 

        

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

        Mgr. art. Polina  Chelemendiková            JUDr. Ing. Viktor Lehotzký 

 

                                                           
1) 

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
2) 

Opatrenie č. 401/2012 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú 

základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. 


