
Príkazná zmluva 
 

uzatvorená podľa §724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka medzi 
 

 
príkazcom 

 
Názov:         Bratislavský samosprávny kraj       
Sídlo:         Sabinovská 16, 820 05 Bratislava      
IČO:          36063606     
Štatutárny zástupca:       Mgr. Juraj Droba, MBA, MA– predseda  
(ďalej len: „príkazca“) 
 

a 
 

príkazníčkou 
 
meno a priezvisko:        Andrea Ambrózy 
trvalé bydlisko:         
 
                                      Slovensko 
Dátum narodenia:         
Číslo OP:          
(ďalej len: „príkazníčka“)    
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
Príkazníčka sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej a tuzemskej pracovnej ceste na 
podujatiach v kontexte projektu Transdanube.Pearls v dňoch 14.-16.5.2019, v Pezinku, 
Slovenská republika (14.5.2019) a v Rajke, Maďarsko (14.-16.5.2019). Príkazníčka bude 
reprezentovať Bratislavský samosprávny kraj ako výkonná riaditeľka KOCR na záverečných 
podujatiach projektu Transdanube.Pearls a to na:  
1st General Assembly a Partner meeting v Pezinku a Study trip v Rajke. 

 
II. 

Odmena 
 

Príkazníčka bude vykonávať túto činnosť bez nároku na finančnú odmenu. Príkazca sa zaväzuje, 
že  preplatí všetky potrebné výdavky spojené  s plnením predmetu tejto zmluvy, na ktorú môže 
byť príkazníčke vyplatený preddavok. Príkazca sa zaväzuje, že príkazníčke zabezpečí dopravu na 
miesto a z miesta konania pracovnej cesty.     
 

III. 
Povinnosti príkazcu 

 
Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníčkou, poskytnúť jej všetky potrebné podklady na 
splnenie príkazu. Príkazca sa zaväzuje, že uhradí príkazníčke náklady na ubytovanie, cestovné 
a stravné podľa zákona o cestovných náhradách. 
 

IV 
Povinnosti príkazníčky 

 
Príkazníčka sa zaväzuje postupovať pri plnení príkazu zodpovedne a hospodárne v zmysle 
pokynov príkazcu. Príkazníčka sa ďalej zaväzuje, že po ukončení cesty preukáže doklady 



o absolvovaní účelu cesty a taktiež doklady potrebné k vyúčtovaniu t.j. originály cestovných 
lístkov a iných účtov za poskytnuté tovary a služby podľa zákona o cestovných náhradách.   

 
V 

Čas plnenia príkazu 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že príkazníčka splní príkaz v lehote od 14.5.2019-16.5.2019.  
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení zmluvného vzťahu na dodatku k tejto zmluve.  
 

VI 
Zánik príkaznej zmluvy 

 
Príkazná zmluva zaniká: 
- splnením príkazu, 
- zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca, 
- smrťou príkazníčky,  
- ak ju odvolá príkazca, 
- ak ju vypovedá príkazníčka. Výpoveď musí byť písomná, doručená príkazcovi na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky výpovede nastávajú okamihom doručenia písomnej 
výpovede.  
 

VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy medzi stranami tejto zmluvy neupravené v tejto zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho  zákonníka. 
 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a s týmto súhlasia, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi na tejto zmluve. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, 
z ktorých príkazca obdrží 3 vyhotovenia a príkazníčka 1 vyhotovenie. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
3. Príkazníčka berie na vedomie uzatvorenie tohto kontraktu (tejto zmluvy) s Bratislavským 

samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je 
tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými 
záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o 
slobode informácii, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie 
alebo sa týkajú používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom BSK a štátu 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 
zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu 
(obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, obchodné tajomstvo, fakturačné 
údaje....) na internetovej stránke príkazcu za účelom zvyšovania transparentnosti 
samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje 
bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia 

 
V Bratislave, dňa .................... 
 
 ..................................................... ............................................ 
                   Mgr. Andrea Ambrózy                                                   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 


