
Príkazná zmluva 

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

 

 

 

I. Zmluvné strany 

Príkazca :             Obec Dlhé Klčovo 

IČO:                     00332356 

Sídlo:                   Dlhá 173/84 

                             094 13 Dlhé Klčovo 

 

Príkazník:           Ing. Veronika Grominová 

Narodená:           12. 02. 1991            r. č. 9152029008                                            

Číslo OP:            HR 506522    

Trvalý pobyt:     Dlhá 267/42, 094 13 Dlhé Klčovo     

 

Uzatvárajú v zmysle § 51 a § 724  - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu 

o vykonaní činnosti. 

 

 

II. Predmet zmluvy                                                                               

Predmetom zmluvy je:  Výtvarná tvorivá dielňa „ Autoportrét - kresba“ v rámci projektu 

„ Poďte všetci do knižnice 3“. 

Služby sú poskytované osobne. 

III. Dohodnuté podmienky 

3.1. Príkazník sa zaväzuje: 

- chrániť práva a oprávnené záujmy príkazcu 

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne 

záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojim konaním spôsobil. 

3.2. Príkazca sa zaväzuje:  

- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní 

predmetu tejto zmluvy 

- poskytnúť príkazníkovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou pridelených kompetencií 

- poskytnúť príkazníkovi dostatočné technické vybavenie 



IV. Cena a platobné podmienky  

Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje vyplatiť príkazníkovi jednorazovú 

odmenu vo výške 100,- EUR.   Z odmeny  si bude daň odvádzať sám v zmysle zákona o dani 

z príjmov. Odmena bude uhradená na účet  IBAN: SK26 0900 0000 0005 6166 1060. 

                                                                            

V. Doba trvania zmluvy 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú dňa 25. 06. 2021. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom 

ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán 

3. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami  upravené inak, platia pre 

ne ustanovenia Obchodného zákonníka 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 

zmluvná strana obdrží  po jednom vyhotovení 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dlhom  Klčove  24. 06. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              príkazník                                                                                 príkazca                  

 

 

 


