
 

 

                                                                                                                                  
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 
 

 
Príkazník:        Nemčíková Viera      
Narodený:       16.06.2001       
Trvalý pobyt:   Rudľov 30     
                              
                                                                    
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Inšpícia  –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom tanci   
Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    50.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN: SK06 1100 0000 0029 3112 7869 
Príkazník si tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
...........................................................            ................................................................. 
                          Príkazník                                                                   Príkazca 

 



 

 

 
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 
 

 
Príkazník:           Tomoryová Renáta 
Narodený:          18.04.2001             
Trvalý pobyt       Sídlisko 2 1215/36, Vranov nad Topľou  
                                                                    
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Inšpícia   –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom tanci   
Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    50.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN: SK Príkazní si z tejto odmeny  bude daň  
odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.                                                   

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
...........................................................            ................................................................. 
                          Príkazník                                                                    Príkazca 

 
 
                                                                



 

 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 

 
 
Príkazník:          Mgr.art. Agáta Krausová ArtD.      
Narodený:         28.11.1964       
Rodné číslo:      646128/6568     
Číslo OP:            EU436467                         
Trvalý pobyt     Nová Ves 2223/21,  929 01 Dunajská Streda 
                                                                    
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Predsedníčka poroty  –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov 
v ľudovom tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    300.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN: SK29 1111 0000 0012 7919 0001 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
...........................................................            ................................................................. 
                          Príkazník                                                                    Príkazca 



 

 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 

 
 
Príkazník:           Ing. Gdovinová Anna      
Narodený:          13.03.1596  
Rodné číslo:       565313/7325    
Číslo OP:             BC 317066                       
Trvalý pobyt       094 21 Kladzany 162                                                                  
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Konferovanie  –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom 
tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    80.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN: SK25 0200 0000 0012 3643 4053 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
...........................................................            ................................................................. 
                          Príkazník                                                                    Príkazca 

 



 

 

 
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 
 

 
Príkazník:          Mgr. Martina Jurčová        
Narodený:         27.01.1981     
Rodné číslo:       815127/9642     
Číslo OP:             EB 877918                      
Trvalý pobyt       094 12 Banské 90                                                                 
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Konferovanie  –  Celoštátna postupová  súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom 
tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    80.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN: SK93 1100 0000 0026 1627 2839 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
...........................................................            ................................................................. 
                          Príkazník                                                                    Príkazca 



 

 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 

 
 
Príkazník:             Mgr. Alfréd Lincke   
Narodený:            17.06.1991 
Rodné číslo:         910617/7663 
Číslo OP:               HE 446164                  
Trvalý pobyt         1. mája 2801/7, 921 02 Piešťany                                                             
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Člen poroty  –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom 
tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške   250. - Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN:  SK42 1100 0000 0029 1487 8169 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 

............................................................                             .............................................................. 
                        Príkazník                                                                                     Príkazca 

 

 



 

 

 
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 
 

 
Príkazník:             Doc. Stanislav Marišler, ArtD. 
Narodený:            23.09.1976 
Rodné číslo:         760923/7504 
Číslo OP:               EB497209              
Trvalý pobyt        Galbavého 2, 841 02 Bratislava                                                            
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Člen poroty –  Celoštátna  postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom 
tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške    250.-Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN:  SK17 1100 0000 0026 1371 0303 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

                                                          

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 

............................................................                             .............................................................. 
                        Príkazník                                                                                     Príkazca 



 

 

 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
(podľa § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 

 
 
Príkazník:           Mgr. art. Ján Michálik      
Narodený:          25.01.1987   
Rodné číslo:        870125/8588  
Číslo OP:              HH 695686                   
Trvalý pobyt        Nemčíkova 5, 841 01 Bratislava                                                                 
 
Príkazca:     Obec Dlhé Klčovo  
So sídlom:     Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 
IČO:      00332356 
Zastúpený:     Zubková Ľubica, starostka obce 
 
Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 
činností. 
                                                                   I. 
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu  vykoná činnosť: 
Člen poroty  –  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov  tanečníkov v ľudovom 
tanci  Šaffova ostroha 2019 
                                                                   II. 
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo výške   250.- Eur 
je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa do 20. za príslušný mesiac. 
Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet IBAN:  SK56 8360 5207 0042 0678 3918 
Príkazník si z tejto odmeny  bude daň  odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov. 
                                                                   III. 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Príkazník je povinný príkazcovi podávať správy 
a informácie o postupe plnenia príkazu. 
                                                                   IV.  
Príkazná zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 26.05.2019. 
                                                                    V. 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§724 až 732) 
                                                                   VI. 
Zmluva  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Účastníci si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia,čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

                                                           

 

V Dlhom Klčove, dňa 24.05.2019 
 
 
 
 

............................................................                             .............................................................. 
                        Príkazník                                                                                     Príkazca 



 

 

 
 


