
Príkazná zmluva (§ 724 a nasl. OZ) 

Zmluvné strany: 

Príkazca: Obec Zámutov , zastúpená starostom obce : DUDA STANISLAV 

                          Zámutov č. 434, IČO: 00332968 

a 

Príkazník: Marta Kertisová         

                   

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka: 
                                                                               Čl. 1 

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu ušitie ochranných pomôcok -rúška  pre 
zabezpečenie ochrany  zdravia obyvateľou obce Zámutov v suvislosti vyhlásenou pandémiou COVIT -19 
v počte kusov  60 .Tieto ochranné pomôcky -rúška ušije z vlastného materiálu na svojom vlastnomom 
zariadení – šijací stroj.  

Čl. 2 

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme príkazcu 
v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov príkazcu.  

Čl. 3 

Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu.Po skončení 
vykonania príkazu je povinný príkazník vykonať vyúčtovanie. 

Čl. 4 

Príkazca sa zaväzuje platiť príkazníkovi odmenu v sume 2,00€ € ( jedno EUR/ za ruško/ Odmena je 
splatná po splnení príkazu a dodaní ochranných pomôcok-rušiek v čiastke 120,- €  

Príkazník je povinný ku dňu skončenia tejto zmluvy previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného 
príkazu. 

Čl. 9 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.Zmluva nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

V Zámutove  02.04.2020 

 

 

Príkazca                                                                                                          Prikazník 

Duda Stanislav 

 



Príkazná zmluva (§ 724 a nasl. OZ) 

Zmluvné strany: 

Príkazca: Obec Zámutov , zastúpená starostom obce : DUDA STANISLAV 

                          Zámutov č. 434, IČO: 00332968 

a 

Príkazník: Marta  Bezeková  

                          

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka: 
                                                                               Čl. 1 

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu ušitie ochranných pomôcok -rúška  pre 
zabezpečenie ochrany  zdravia obyvateľou obce Zámutov v suvislosti vyhlásenou pandémiou COVIT -19 
v počte kusov 100 .Tieto ochranné pomôcky -rúška ušije z vlastného materiálu na svojom vlastnomom 
zariadení – šijací stroj.  

Čl. 2 

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme príkazcu 
v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov príkazcu.  

Čl. 3 

Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu.Po skončení 
vykonania príkazu je povinný príkazník vykonať vyúčtovanie. 

Čl. 4 

Príkazca sa zaväzuje platiť príkazníkovi odmenu v sume 1,00€ € ( jedno EUR/ za ruško/ Odmena je 
splatná po splnení príkazu a dodaní ochranných pomôcok-rušiek v čiastke 100,- €  

Príkazník je povinný ku dňu skončenia tejto zmluvy previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného 
príkazu. 

Čl. 9 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.Zmluva nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

V Zámutove  02.04.2020 

 

 

Príkazca                                                                                                          Prikazník 

Duda Stanislav 

 

 



 

Príkazná zmluva (§ 724 a nasl. OZ) 

Zmluvné strany: 

Príkazca: Obec Zámutov , zastúpená starostom obce : DUDA STANISLAV 

                          Zámutov č. 434, IČO: 00332968 

a 

Príkazník: Mitaľová Katarína 

                           

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka: 
                                                                               Čl. 1 

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu ušitie ochranných pomôcok -rúška  pre 
zabezpečenie ochrany  zdravia obyvateľou obce Zámutov v suvislosti vyhlásenou pandémiou COVIT -19 
v počte kusov  300 .Tieto ochranné pomôcky -rúška ušije z vlastného materiálu na svojom vlastnomom 
zariadení – šijací stroj.  

Čl. 2 

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme príkazcu 
v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov príkazcu.  

Čl. 3 

Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu.Po skončení 
vykonania príkazu je povinný príkazník vykonať vyúčtovanie. 

Čl. 4 

Príkazca sa zaväzuje platiť príkazníkovi odmenu v sume 1,00€ € ( jedno EUR/ za ruško/ Odmena je 
splatná po splnení príkazu a dodaní ochranných pomôcok-rušiek v čiastke 300,- €  

Príkazník je povinný ku dňu skončenia tejto zmluvy previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného 
príkazu. 

Čl. 9 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.Zmluva nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

V Zámutove  02.04.2020 

 

 

Príkazca                                                                                                          Prikazník 

Duda Stanislav 

 



 

 


