
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovení § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi: 
 
 

Príkazca:   Obec Vyšný Kazimír 
 
Sídlo:    Vyšný Kazimír  57 
IČO:                       00 332 801 
DIČ:      2020630458 
Zastúpené:   Bc. Michal Duda, starosta 

a 
 

Príkazník: 
Meno a priezvisko:  Dušan Lukáč 
Dátum narodenia:      4.3.1956 
Trvalé bydlisko:         Vyšný Kazimír 9 
Rodné číslo:      560304/7659          Číslo OP:  

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

Príkazník sa zaväzuje obstarať pre príkazníka vešiaky a lavičky do areálu multifunkčného ihriska 
a to do dohodnutého termínu: do 31.7.2020. 
 

II. 
Odmena príkazníka 

 
Príkazca sa zaväzuje poskytovať príkazníkovi za uvedenú činnosť príslušnú odmenu vo výške 
100,- € v zmysle dohody. Odmena je splatná po ukončení prac za príslušný mesiac. 

   
    III. Povinnosti príkazcu 

 
Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom, aby tento mohol plniť príkaz. 
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom 
bezhotovostným prevodom v prospech účtu príkazníka. 
 
 

IV. 
Povinnosti príkazníka 

 
Príkazník je povinný vykonávať dohodnutú činnosť osobne. Príkazník sa zaväzuje postupovať 
pri plnení príkazu podľa platných predpisov a podľa svojich schopností a znalostí. 
 
Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude 
uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie príjmu 
príkazníka podľa tejto zmluvy zodpovedá príkazník. Príkazca daň neodvádza.  
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V. 

Zánik príkaznej zmluvy 
 
Príkazná zmluva zaniká: 
a/   odvolaním príkazu príkazcom, 
b/   vypovedaním príkaznej zmluvy príkazníkom, 
c/   zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca. 
 
 

VI. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, najmä ustanoveniami § 724 až 732.  
 
Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi príkazcom 
a príkazníkom. 
 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Je napísaná v 2 
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so 
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
 
Vyšný Kazimír, dňa 29.7.2020 
 
 
 
 
 
---------------------------------                                                ---------------------------------                  
    príkazca        príkazník 
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