
Príkazná zmluva 
( § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka ) 

 

Obchodné meno:  Obec Dlhé Klčovo 

Sídlo:  Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 

IČO: 00332356 

ďalej len príkazca 

 

Meno a priezvisko : Stanislav Bakaľar 

Narodený: 28.10.1997 

Bydlisko : Kukučinova 470/16, 087 01 Giraltovce 

ďalej len príkazník  

 

I. 

Predmet zmluvy 

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať hudobný doprovod na   okresnej súťaži v speve ľudových 

a populárnych piesní detí ZŠ - Talenty 2019,  dňa  10. 02. 2019. 

  

II. 

Odmena 

Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje vyplatiť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo 
výške 400,- EUR.   Z odmeny  si bude daň odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. Odmena 
bude uhradená  na účet  číslo: SK 21 0900  0000 0050  6150 5021. V dohodnutej odmene sú zohľadnené 
aj všetky náklady príkazníka súvisiace s plnením predmetnej úlohy . 
 

                                                                           

III. 

Povinnosti príkazníka  

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalosti.  
Príkazník je povinný vykonávať úlohy, ktoré sú  predmetom tejto zmluvy osobne. 
Od pokynov príkazcu sa môže príkazník odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak 
nemôže včas dostať jeho súhlas, inak zodpovedá za škodu. 

 

IV. 

Povinnosti príkazcu 

Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné informácie na zariadenie záležitosti 

uvedené v predmete zmluvy bez zbytočného odkladu . 

Príkazca je povinný uhradiť odmenu do 14 dní od vykonania predmetu zmluvy. 

 



V. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluvné  strany  vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a  zmluva predstavuje ich slobodnú 

a vážnu vôľu. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorého každý má platnosť originálu. Každá zmluvná 

strana obdrží  jednu kópiu. 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

 V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto 

udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov – meno, priezvisko, 

adresa, dátum narodenia, rodné číslo – za účelom uzatvorenia dohody, pracovnej zmluvy, povinnej 

registrácie do príslušných poisťovní a pre vnútorné účely zamestnávateľa, a to po dobu určenú 

osobitným zákonom/ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve/. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje 

boli poskytnuté pravdivé a správne. Príkazník týmto vyhlasuje, že bol príkazcom informovaný o svojich 

právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných 

údajov.     

 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou       dňa 08.02.2019 

 

 

 

Príkazca        Príkazník 

 

 

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

 

 

 


