Príkazná zmluva
uzatvorená podľa ust. § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)
medzi
Príkazca:

Obec Dolná Streda
Obecný úrad Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda č. 650
Zastúpené: Mgr. Jana Maková, rod. Vargová, starostka obce
IČO: 12345678,
DIČ: 23568954247,
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Galanta
číslo účtu: 45875632/0900
(ďalej len ako ,,príkazca“)
a

Príkazník:

Ing. arch. Karol Mrkvička ,
nar. 13.06.1981, rodné číslo 815613/1158,
trvale bytom Kvetová 1, 924 01Galanta,
občan Slovenskej republiky
(ďalej len ako ,,príkazník“)

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,zmluvná strana“)
uzatvorili dnešného dňa príkaznú zmluvu (ďalej len ako ,,zmluva“) za nasledovných
podmienok:
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať zastupovanie obce a vykonávanie činností
súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním zmien a doplnkov územného plánu obce
Dolná Streda v rozsahu uvedenom v zákone č. 247/2015 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Čl. II.
Odmena
1. Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za vybavovanie predmetu zmluvy
vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur).

2. Odmena bude splatná v hotovosti po uskutočnení príkazu príkazcu do 10 pracovných
dní od odovzdania predmetu zmluvy.
Čl. III.
Odborná starostlivosť
1. Príkazník bude postupovať pri zariaďovaní záležitosti príkazcu s potrebnou odbornou
starostlivosťou.
2. Príkazník vyhlasuje, že mu je známa legislatíva a že pri plnení príkazu podľa tejto
zmluvy si bude počínať tak, aby bol predmet príkazu vykonaný čo najrýchlejšie.

Čl. IV.
Povinnosti príkazníka
1. Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne.
2. Príkazník sa zaväzuje priebežne informovať príkazcu o zariaďovaní záležitosti, ktorá
tvorí predmet zmluvy a oznámiť mu všetky potrebné informácie, aby príkazca mohol
včas poskytnúť potrebnú súčinnosť na splnenie zmluvy (najmä predloženie
potrebných dokumentov a podkladov a s nimi súvisiacich informácií).
Čl. V.
Povinnosti príkazcu
1. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné informácie na zariadenie
záležitosti uvedené v predmete zmluvy bez zbytočného odkladu (najmä predloženie
potrebných dokumentov a podkladov a s nimi súvisiacich informácií).
2. Príkazca je povinný uhradiť odmenu v hotovosti príkazníkovi do 10 pracovných dní
od odovzdania predmetu zmluvy.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatkov
schválených oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického
a fyzického nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
4. Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísaná.

V ........................, dňa .................

V ........................, dňa ................

Za príkazcu:

Za príkazníka:

.........................................................
Mgr. Jana Maková, starostka obce

.....................................................
Ing. arch. Karol Mrkvička

