
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 5/2022 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 
 
Príkazca  
názov: Obecné kultúrne centrum  
sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
zastúpené:   Ing. Ivanom Hudákom - riaditeľom OKC 
IČO: 42108071 
DIČ: 2023008306 
Bankové spojenie: ČSOB a. s., pob. Spišská Nová Ves 
číslo účtu IBAN: SK76 7500 0000 0040 2782 3574 
 (ďalej len „príkazca“)  
 
 
Príkazník      
názov/meno: Mgr. Mária Vranová 
sídlo/bydlisko: Limbová 3491/26, 052 01 Spišská Nová Ves 
zastúpené: Mgr. Mária Vranová  
IČO/číslo OP:  JH025678 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a. s.  
číslo účtu IBAN: Sk02 0900 0000 0005 2364 0402 
      (ďalej len „príkazník“) 
 
sa dohodli na uzatvorení tejto Príkaznej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. §724 a nasl. Zákona 
č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 
 

II. Predmet zmluvy 
 

1. Touto zmluvou sa príkazník zaväzuje pre príkazcu vykonať nasledovné činnosti: 
- organizačné zabezpečenie programu k 50. výročiu FSk Smižančanka, tvorba scenára, 

vyúčtovanie. 

 

III. Lehota na vykonanie príkazu 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník vykoná príkaz uvedený v čl. II bode 1 tejto zmluvy s ohľadom 
na náročnosť a rozsah príkazu v termíne od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.  
 

IV. Odmena a platobné podmienky 
 

1. Príkazca sa zaväzuje za vykonanie príkazu uvedeného v čl. II bode 1 tejto zmluvy zaplatiť príkazníkovi 
odmenu vo výške 150 eur (slovom: jedenstopäťdesiat eur). 

2. V dohodnutej odmene sú zohľadnené aj všetky náklady príkazníka súvisiace s plnením predmetných 
úloh. Príkazník je povinný vysporiadať si všetky odvodové a daňové povinnosti voči štátu podľa 
platných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že príkazník má právo na odmenu podľa bodu 1 tohto článku 
zmluvy aj v prípade, ak sa výsledok príkazu nedostaví. To však neplatí, ak sa výsledok príkazu 
nedostavil v dôsledku porušenia povinnosti zo strany príkazníka. 



4. Odmena je splatná v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na vykonanie príkazu uvedenej v čl. II bode 
1 tejto zmluvy. 

5. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN 
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

 

V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Občianskym zákonníkom a príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží príkazník a jeden (1) 
rovnopis obdrží príkazca. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná 
a určitá a vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni na základe 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
V Smižanoch dňa 23. 11. 2022 V Smižanoch dňa 23. 11. 2022 
 
Príkazca  Príkazník 
 
 
 
 
 __________________________  __________________________ 
 Ing. Ivan Hudák  Mgr. Mária Vranová 
 riaditeľ OKC 
 
 
 
 


