
Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve 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 :  Terézia Dávidová     

trvale bytom:   Palisády 25, 811 06 Bratislava   

rodné číslo:      

Bankové spojenie:                         . 

číslo účtu:     

 

 

Účastníci príkaznej zmluvy č. 1/2018/PRZ, zo dňa 28.06.2018, ktorej predmetom je 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“) v príslušných etapách sa dohodli na zmene obsahu príkaznej  zmluvy nasledovne: 
 

Čl. I  
Predmet dodatku 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení v Čl. II Odmena príkazníka bod 3.2  nasledovne:  
 
3.2.  Odmena vo výške 1800 EUR bude príkazníkovi uhradená po odovzdaní prerokovaného návrhu, 
suma 200 EUR bude príkazníkovi uhradená po prerokovaní pripomienky Okresného úradu Ilava, 
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-IL OSŽP-2019/007027-02SUC zo dňa 26.06.2019 a 
následné odkonzultovanie na Okresnom úrade, odbore výstavby a bytovej politiky Trenčín 

. 
   
2.   Ostatné ustanovenia príkaznej zmluvy č. 1/2018/PRZ, zo dňa 28.06.2018 ostávajú nezmenené 

v platnosti. 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou príkaznej zmluvy č. 1/2018/PRZ, zo dňa 28.06.2018.   
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho 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 tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.  

 



3.  Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dva pre príkazcu a jedna pre príkazníka. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
 
V Košeci dňa 22.11.2019 
 
 
 
Za príkazcu:                                                                          Za príkazníka:  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radomír Brtáň      Terézia Dávidová   
starosta 


