
Príkazná zmluva č. 2/2018/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 :  Jaroslav Pagáč     

trvale bytom:   Školská ulica 292/50, 018 64 Košeca   

rodné číslo:      

     

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

        
Predmetom tejto zmluvy je záväzok príkazníka za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť 

hudobné vystúpenie dychovej hudby na nasledovných podujatiach organizovaných obcou 

Košeca:  
 

- Košecké hody 2018 

- Oslavy SNP 2018 

 

Čl. II. 

Odmena príkazníka 

 
1. Príkazca a príkazník dojednávajú odmenu za činnosti uvedené v Čl. I tejto zmluvy  vo výške  

    450 EUR /slovom štyristopäťdesiat eur/.    
 

2. Odmena sa stanovuje fixnou čiastkou. 

 

3. Odmena je splatná naraz v hotovosti po skončení všetkých činnosti uvedených v čl. I tejto zmluvy.  

 

   

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. 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 19.08.2018 do 31.08.2018. 

 

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 06.08.2018     

 

Príkazca:    Príkazník:  

     

     

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň    Jaroslav Pagáč 

starosta  

    

 



 

 


