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Príkazná zmluva 

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Príkazca:  Obec Hontianske Trsťany, Hontianske Trsťany č. 27,  

935 86 Hontianske Trsťany 

Zastúpený:   JUDr. Jozef Gálus  

IČO:     00307556 

DIČ:    2021022938 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK60 5600 0000 0022 6969 9001 

 

Príkazník:   Daniela Rusková 

Adresa trvalého pobytu:  P. O. Hviezdoslava 4, 934 01 Levice 

Dátum narodenia:   13.04.1992 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK80 0900 0000 0050 3221 0929 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať konzultačnú činnosť pri podaní projektu 

Lávky premostenia vodného toku pre peších. 

 

 

Čl. III 

Povinnosti príkazníka a príkazcu 

1. Príkazník spracuje verejné obstarávanie a ŽoNFP pre Lávky premostenia vodného toku pre 

peších z dotácie PPA.  

2. Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností 

a odborných znalostí. 

3. Príkazník sa zaväzuje spracovať verejné obstarávanie a vypracovať ŽoNFP najneskôr do 

31.10.2019. 

4. Príkazca sa zaväzuje, že príkazníkovi poskytne potrebnú súčinnosť, požadované podklady 

a potrebné doplňujúce údaje. 

5. Príkazca za vykonané služby zaplatí príkazníkovi dojednanú odmenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 

6. Príkazník vypracuje ŽoNFP v predpísanej forme a odovzdá Príkazcovi na odoslanie. 

 

Čl. IV 

Odmena a platobné podmienky 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu vo výške 350,- EUR, slovom tristopäťdesiat 

eur. 

2. Príkazca uhradí príkazníkovi odmenu do 15 dní od odovzdania ŽoNFP Príkazcovi. 
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Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do riadneho vysporiadania záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva bude platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom po jej 

zverejnení na webovom sídle Príkazcu. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých príkazca obdrží 1 rovnopis a príkazník 1 

rovnopis. 

5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov po súhlase 

obidvoch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Hontianskych Trsťanoch, dňa                   V Hontianskych Trsťanoch, dňa                   

 

Príkazca:       Príkazník: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ ______________________________ 

         JUDr. Jozef Gálus      Daniela Rusková 

            starosta obce 

                         


