
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 1/2016 
uzavretá v zmysle ustanovení § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi: 
 
 

Príkazca:   Obec Hrnčiarske Zalužany  
Sídlo:    Hlavná 90, 980 12  Hrnčiarske Zalužany  
IČO:    00318795 
DIČ:      2021230211 
Zastúpené:   Ing.Branislav Nociar, starosta obce  
 

a 
 

Príkazník: 
Meno a priezvisko:  Mária Pechová 

Dátum narodenia:     01.07.1944 

Trvalé bydlisko:  Veľká Suchá 277, 980 13  Hrnčiarska Ves 

Číslo OP:          EB 552424 

 

I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností /ďalej len príkaz/ príkazníkom pre 
príkazcu: 
 Výpomoc na kultúrnej akcii „Deň obce Hrnčiarske Zalužany – Hrnčiarske slávnosti“,  
v čase od 13:00 do 17:00 v prípade podľa záujmu, ktoré sa budú konať dňa 12.08.2015 
 
 

II. 
Odmena príkazníka 

 
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene príkazníkovi vo výške 120,-- € slovom 
Jednostodvadsať eur. 
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom v hotovosti, 
vystavením výdavkového pokladničného dokladu. Príkazník svojim podpisom na predmetnom 
výdavkovom pokladničnom doklade príkazcu potvrdí, že uvedenú odmenu prevzal. 
Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude 
uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane. Za priznanie a zdanenie príjmu príkazníka 
podľa tejto zmluvy zodpovedá príkazník.  
 

   
    III. 

Povinnosti príkazcu 
 
Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom, aby tento mohol plniť príkaz. 
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom v hotovosti 
z pokladne obecného úradu. 
 
 



IV. 
Povinnosti príkazníka 

 
 
Príkazník je povinný vykonávať dohodnutú činnosť osobne. Príkazník sa zaväzuje postupovať 
pri plnení príkazu podľa platných predpisov a podľa svojich schopností a znalostí. V prípade 
nevykonania príkazu, príkazník je povinný uhradiť zavinenú vzniknutú škodu príkazcovi. Od 
príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme 
príkazcu, inak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil. Ak zverí vykonanie príkazu inému, 
zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám. 
Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenie príkazu 
a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. 
 
 

V. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, najmä ustanoveniami § 724 až 732.  
 
Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi príkazcom 
a príkazníkom. 
 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Je napísaná v 2 
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so 
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
 
V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 26.7.2016 
 
 
 
 
---------------------------------                                                ---------------------------------                  
    príkazca        príkazník 


