
Príkazná zmluva č. 1/2018/PRZ 
uzatvorená  v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
Príkazcom :                        Obec Košeca 

Sídlo:  Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Štatutárny orgán:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

IČO:   00 317 390 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., exp. Ilava 
Číslo účtu:   SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
 
a 
 
Príkazníkom :  Ing. Terézia Dávidová     

trvale bytom:   Palisády 25, 811 06 Bratislava   

rodné číslo:      

Bankové spojenie:                          

číslo účtu:     

     

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
        

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok príkazníka za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
zabezpečiť práce súvisiace s prípravou Územného plánu obce Košeca v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a to v nasledujúcich etapách:   

  
 prerokovanie Konceptu podľa § 21 stavebného zákona, 

 prerokovanie návrhu podľa § 22 stavebného zákona 

 príprava podkladov pre schvaľovanie územného plánu obce podľa § 24 a § 25 stavebného 

zákona, 

 práce po schválení návrhu územného plánu obce v obecnom zastupiteľstve podľa § 27 a § 28 

stavebného zákona. 

 

2. Príkazník je odborne spôsobilou osobou na obstaranie územného plánu v zmysle § 2a stavebného 

zákona.  

 
 

Čl. II. 
Odmena príkazníka 

 
1. Príkazca a príkazník dojednávajú odmenu za činnosti uvedené v Čl. I bode 1. tejto zmluvy  
v celkovej výške  4 350 eur  /slovom štyritisíctristopäťdesiat eur/.  Príkazník nie je platcom DPH.  
 
2. Odmena sa stanovuje fixnou čiastkou a sú v nej zahrnuté všetky výdavky potrebné na splnenie 

predmetu zmluvy. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena bude splatná v troch etapách, a to nasledovne:  



3.1. odmena vo výške 2100 eur bude príkazníkovi uhradená po odovzdaní súborného stanoviska, 
 
3.2. odmena vo výške 2000 eur bude príkazníkovi uhradená po odovzdaní prerokovaného návrhu, 
 
3.3. odmena vo výške 250 eur bude príkazníkovi uhradená po ukončení všetkých prác na územnom 

pláne obce v zmysle § 27 a § 28 stavebného zákona. 
 
4. Príslušnú časť odmeny v zmysle bodov 3.1.až 3.3. tohto článku uhradí príkazca príkazníkovi na 

základe podpísaného preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými strana, v ktorom 
bude uvedené  a vzájomne odsúhlasené splnenie úlohy, za ktorú sa má odmena vyplatiť. Odmena 
bude vyplatená do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.  

 
 
   

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Príkazník je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy osobne a podľa svojich najlepších  

odborných schopností a znalostí, najmä je povinný postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
stavebného zákona. Príkazník vykonáva všetky dohodnuté činnosti vždy v súlade s oprávnenými 
požiadavkami príkazcu. Príkazník koná pri plnení tejto zmluvy v mene príkazcu. 

 
2.  V prípade  nevyhnutnej potreby vykonať príkaz prostredníctvom ďalších osôb, zaväzuje sa 

príkazník konať v tomto smere na vlastné náklady. Príkazca sa nemôže zbaviť zodpovednosti za 
vykonanie príkazu aj keď bol príkaz plnený prostredníctvom iných osôb.    

        
3.  Príkazca sa zaväzuje podľa svojich možností a schopností poskytnúť príkazníkovi potrebnú 

súčinnosť pri plnení príkazu.                 
 

Čl. IV. 
Doba trvania zmluvy a skončenie jej platnosti 

 
1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to od 01.07.2018 do odovzdania a prevzatia prác po 
schválení návrhu územného plánu obce v obecnom zastupiteľstve. 
 
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.    Výpovedná lehota tejto zmluvy je 15 dní  a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení  
        výpovede príkazcovi.  
   

Čl. V. 
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, dva pre príkazcu a jedna pre príkazníka.  
 
4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 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. 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  28.06.2018     
 
Príkazca:    Príkazník:  
     

     

 

 

 

 
Mgr. Radomír Brtáň    Ing. Terézia Dávidová 
starosta  
    
 
 
 
 

 


