
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2/2015/PRZ 
uzatvorená  v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
I. 

Zmluvné strany 
 
Príkazca:  
Obec:   Obec Košeca 
Zastúpená:  Bc. Radomírom Brtáňom, starostom 
Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
IČO:   00 317 390 
Číslo účtu:  3000323-372/0200 
Kontakt:  042-4468183 
 

a 
 

Príkazník:  Jaroslav Baláž 
trvale bytom:   Krásková 612/5, 018 41 Dubnica nad Váhom     
rodné číslo:   
     

 
 

uzatvárajú túto zmluvu 
 

v súlade s ustanoveniami § 724 a nasl. občianskeho zákonníka za účelom tlače obecných 
novín „Košecko-nozdrovické noviny“ číslo 1-4/2015. 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí tlačiarenské práce obecných novín. 
2. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov zmluvy po dobu jej platnosti. 
 
 

III. 
Doba trvania zmluvy a skončenie jej platnosti 

 
1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 20.03.2015 do 31.12.2015.  
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára 

zaniká právny vzťah z tejto zmluvy:   
a) splnením príkazu 
b) odvolaním príkazu príkazcom 
c) výpoveďou príkazníka 

 
3. Príkazník je oprávnený príkaznú zmluvu kedykoľvek i bez udania dôvodu vypovedať. 

Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná 



lehota tejto zmluvy je 15 dní  a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 
príkazcovi. Pri zániku príkaznej zmluvy výpoveďou zo strany príkazníka je príkazník 
povinný do 5 dní vypracovať a podať písomnú správu o postupe plnenia príkazu 
a vykonať záverečné vyúčtovanie. Najneskôr spolu so správou vydá príkazcovi všetky 
veci, ktoré mu boli zverené v súvislosti s vykonávaním príkazu 

4. Príkazca má právo príkaznú zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu odvolať. Odvolanie 
musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odvolania príkazcu 
nastávajú jeho doručením, pokiaľ príkazca v odvolaní neurčil inak. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia odvolania. Ak príkazca zmluvu odvolá, je povinný nahradiť 
príkazníkovi všetky náklady účelne vynaložené do odvolania a časť odmeny 
zodpovedajúcu vykonanej práci.  
 

 
IV. 

Dohodnutá odmena 
 
1. Dohodnutá odmena za vykonanie prikázaných činností je 0,24 €/ks. Odmena bude 

splatná vždy po vykonaní prikázaných činností v hotovosti z pokladne obecného úradu. 
2. Odmena je splatná po splnení príkazu a prevedení požadovaných úkonov vždy do konca 

nasledujúceho mesiaca.       
3. Príkazca uhradí dohodnutú odmenu príkazníkovi v hotovosti z pokladne obecného 

úradu. 
 

V. 
Iné dojednania účastníkov 

 
1. Príkazník vykoná prácu vždy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite 

zodpovedajúcej dostupným prostriedkom a službám. Príkazník je povinný postupovať pri 
plnení tejto zmluvy osobne a podľa svojich najlepších odborných schopností a znalostí. 
Príkazník vykonáva všetky dohodnuté činnosti vždy v súlade s oprávnenými požiadavkami 
príkazcu.  

2. V prípade zverejnenia alebo sprístupnenia informácie alebo iného materiálu treťou 
osobou, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, alebo inak porušuje platné zákony, 
nenesie príkazník zodpovednosť za škody týmto vzniknuté. 

3. Príkazník zodpovedá príkazcovi za škodu, ktorú môže spôsobiť zanedbaním povinností 
v súvislosti s prikázanou činnosťou, najviac však do výšky celkovej ročnej odmeny.  

4. Príkazca má právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k neplneniu prikázaných činností, alebo 
ak vznikne príkazcovi škoda nesplnením prikázaných činností. 

5. V prípade  nevyhnutnej potreby vykonať príkaz prostredníctvom ďalších osôb, zaväzuje 
sa príkazník konať v tomto smere na vlastné náklady. Príkazník sa nemôže zbaviť 
zodpovednosti za vykonanie príkazu aj keď bol príkaz plnený prostredníctvom iných 
osôb.    
 

 
 
 
 



VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  
2.   Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomne formou dodatku na základe 

súhlasných  prejavov oboch zmluvných strán.  
3.   Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve pre príkazcu a jedna pre príkazníka.  
4.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na webovom sídle obce Košeca.  Zmluvné strany berú na vedomie 
a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom 
sídle obce Košeca.  

5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

  
 
V Košeci dňa 17.03.2015 
 
Príkazca:       Príkazník: 
 
 
 
 
 
 
Bc. Radomír Brtáň      Jaroslav Baláž  
 
 
 
       
   

   
 


