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PRÍKAZNÁ ZMLUVA - VZOR 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

1. Zmluvné strany 

PRÍKAZCA: 

Názov:     Mesto Trnava 

Sídlo:    Hlavná 1, 917 71  Trnava 

Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Butko, primátor 

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Zuzana Královičová 

Bankové spojenie:   ....................... 

IČO:     00313114 

DIČ:     2021175728 

(ďalej len „Príkazca) 

 

PRÍKAZNÍK: 

Názov:     ....................... 

Sídlo:    ....................... 

Štatutárny orgán/Zastúpený:  ....................... 

Bankové spojenie:   ....................... 

IČO:     ....................... 

DIČ:     ....................... 

(ďalej len „Príkazník“) 

 

2. Predmet zmluvy 
2.1. Predmetom zmluvy je organizácia tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave pre aktérov 

cestovného ruchu. Príkazník pripraví a zrealizuje pilotnú tematickú zážitkovú exkurziu pre 
aktérov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu s perspektívou vytvorenia nového zážitkového 
produktu cestovného ruchu pre domácich i zahraničných turistov. 

2.2. Realizácia predmetu zmluvy je súčasťou implementácie projektu spolufinancovaného 
z prostriedkov ERDF Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, ITMS kód projektu 22410520036. 

2.3. Minimálne podstatné prvky tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave: 
- turistická prehliadka mesta s výkladom o mestských a sakrálnych pamiatkach, 
- návšteva mestskej veže, 
- prehliadka mestského opevnenia s výkladom, 
- návšteva ostatných pamiatok a pozoruhodností mesta bude ponechaná na Príkazníkovi, 
- do programu exkurzie bude zahrnutá cca hodinová obedová prestávka, ktorá zahŕňa 

obedné občerstvenie turistov (poskytnuté obedové menu zodpovedajúce rozsahu 3 chodov 
a nápoj pre každého z účastníkov exkurzie s možnosťou výberu mäsitého a bezmäsitého 
pokrmu), a to formou navrhnutou Príkazníkom. 

Príkazník môže navrhnúť ďalšie vlastné prvky alebo aktivity produktu cestovného ruchu. 

2.4. Ďalšie špecifiká predmetu zákazky: 
- tematická zážitková exkurzia musí byť opakovane realizovateľná, 
- hlavnú tému exkurzie navrhne Príkazník,  
- produkt musí byť trvalo udržateľný pre rôzne cieľové skupiny, domácich i zahraničných 

návštevníkov, 
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- tematickej zážitkovej exkurzie sa zúčastní 17 osôb, 
- termín realizácie exkurzie - mesiac október 2014 (konkrétny termín bude určený po 

vzájomnej dohode partnerov projektu - Mesto Trnava a Mesto Břeclav s Príkazníkom), 
- dĺžka trvania exkurzie – cca 4 hodiny.  

2.5. Príkazník zrealizuje zákazku podľa špecifikácie dohodnutej v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
 

3. Práva a povinnosti Príkazníka 
3.1. Príkazník sa zaväzuje, že pre Príkazcu zabezpečí činnosť podľa čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu 

a termíne podľa pokynov Príkazcu, najneskôr však do 27.10.2014.  
3.2. Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností 

a znalostí. 
3.3. Príkazník je povinný podať Príkazcovi všetky správy o postupe plnenia príkazu, ak o to Príkazca 

požiada. 
3.4. Príkazník odovzdáva príkazníkovi všetky doklady a dokumenty v štyroch rovnopisoch.  
3.5. Príkazník sa zaväzuje odmenu podľa tejto zmluvy zdaniť spôsobom vyplývajúcim z dotknutých 

daňových všeobecne záväzných predpisov. 

 

4. Práva a povinnosti Príkazcu 
4.1. Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie 

poskytne konzultácie, zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy; 
zároveň poskytne ďalšie vyjadrenia, stanoviská a usmernenia na základe vyžiadania osoby 
oprávnenej rokovať vo veciach technických za Príkazníka; súčinnosť Príkazca poskytne do 
3 pracovných dní od vyžiadania takejto súčinnosti, ak sa osoby oprávnené rokovať vo veciach 
technických nedohodnú na inom termíne, 

4.2. Príkazca je povinný umožniť Príkazníkovi potrebný kontakt s tými zamestnancami Príkazcu, 
ktorí budú  spolupracovať ako konzultanti pri detailnom špecifikovaní zákazky v termíne do 
3 pracovných dní od požiadavky Príkazníka. 

4.3. Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky 
nepeňažného charakteru nevyhnutné na splnenie príkazu, najmä propagačné materiály, 
spoluprácu pri sprístupňovaní historických objektov mesta a podobne. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príkazca neposkytne Príkazníkovi zálohu na plnenie predmetu 
zmluvy, či už sa jedná o náklady vynaložené na vykonanie príkazu alebo odplatu za vykonanie 
príkazu. 

4.5. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi odmenu vo výške ............. eur vrátane DPH 
(slovom ........... eur) podľa špecifikácie v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

4.6. Odmena je splatná do 14. dňa od realizácie predmetu tejto zmluvy resp. 14 dní od doručenia 
faktúry Príkazcovi.  

4.7. Príkazca sa zaväzuje uhradiť odmenu Príkazníkovi bezhotovostným prevodom na jeho účet 
uvedený v tejto Zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe úhrady odmeny. 

 
5. Záverečné ustanovenia 

5.1. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 724 
až 732 tohto právneho predpisu. 

5.2. Príkazník súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú potrebu mesta Trnava 
výhradne pre účely evidencie podľa platných zákonov SR.  

5.3. Nakoľko realizácia predmetu zmluvy je financovaná z prostriedkov fondu EÚ, Príkazník je 
povinný strpieť prípadný výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou službou kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými 
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osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
- Príkazca a ním poverené osoby,  
- útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby 
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 
5.4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

5.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod nátlakom alebo 
v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi.  

5.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, pričom objednávateľ obdží štyri vyhotovenia 
a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia. 

 
 
 

V Trnave .............................     V .......................................................... 

 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Butko      ................................... 

Príkazca       Príkazník 
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Príloha č. 1 k Príkaznej zmluve centrálne č. ......... uzavretej medzi príkazcom Mestom Trnava, 
Hlavná 1, 917 71  Trnava a príkazníkom .................... s dátumom účinnosti dňom ............... 
 
 

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Organizácia tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave 

 
 

Hlavná téma zážitkovej exkurzie: 
........................................................................ 
 
 
Položkový rozpočet aktivít zážitkovej exkurzie 
 

Predmet zákazky / 
Aktivity zážitkovej 
exkurzie 

Merná 
jednotka 

Počet 
Jednotková 

cena bez 
DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
vrátane DPH 

Aktivita č. 1      

Aktivita č. 2      

Aktivita č. 3      

Aktivita č. n      

      

 
Cena obsahuje všetky náklady spojené s organizovaním tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave. 
 

 


