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PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“) 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Príkazca 
Názov:   Obec Nižná 
Sídlo:   Nová doba 506, 027 43  Nižná 
IČO:   00314684 
Štatutárna orgán: Ing. Jaroslav Rosina, starosta, 
(ďalej ako „príkazca“)  
a 

1.2 Príkazník 
Meno a priezvisko: PaedDr. Elena Babinská ,  
Adresa:  Lesná ulica 1009, 027 43 Nižná   
Dátum narodenia:  
(ďalej ako „príkazník“) 
 

II. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie mimoškolskej záujmovej činnosti pre deti do 15 rokov. 
2.2 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe 1 tejto zmluvy. 

 
III. Práva a povinnosti príkazníka 

 
3.1 Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí činnosť podľa čl. II tejto zmluvy v rozsahu a termíne podľa 

pokynov príkazcu, najneskôr však do 31.12.2021. 
3.2 Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť bude primerane vykonávať aj pre znevýhodnené deti v zmysle 

zákona č. 245/2008 Z. z. v platnom znení. 
3.3 Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť bude vykonávať primárne pre deti z obce Nižná. 
3.4 Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností a znalostí. 
3.5 Príkazník je povinný na požiadanie podať príkazcovi informácie o postupe plnenia príkazu. 
3.6 Príkazník je povinný primeraným spôsobom dokladovať účasť detí na mimoškolskej záujmovej činnosti pre deti 

do 15 rokov (fotodokumentácia). 
3.7 Príkazník nesmie dokladovať svoju činnosť činnosťami, na ktoré sa prispieva z iných kapitol rozpočtu obce 

Nižná. 
3.8 Príkazník je povinný vysporiadať daň z príjmu plynúcu z tejto zmluvy podľa platných právnych predpisov. 

 
IV. Práva a povinnosti príkazcu 

 
4.1 Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie poskytne konzultácie, 

zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy prípadne ďalšie formy súčinnosti 
nevyhnutnej pre splnenie príkazu. Súčinnosť poskytne príkazca bezodkladne, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

4.2 Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi odmenu vo výške 400,- eur bezhotovostným prevodom na číslo 
účtu IBAN: SK42 8360 5207 0042 0024 6564 
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4.3 Príkazca môže na plnenie predmetu zmluvy poskytnúť príkazníkovi finančné prostriedky vo výške maximálne 
0,- eur na zakúpenie materiálno technického zabezpečenia. Materiálno technické zabezpečenie nadobudnuté 
ako drobný hmotný neinvestičný majetok bude vedený v evidencii majetku príkazcu. 

4.4 Odmena podľa bodu 4.2 tohto článku tejto zmluvy je splatná do 14 dní od podpísania tejto zmluvy. 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

5.1 Právne vzťahy medzi príkazcom a príkazníkom neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle príkazcu. 

5.3 Príkazník dáva príkazcovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu a na čas nevyhnutný na 
plnenie podľa tejto zmluvy. 

 
V Nižnej dňa 21.6.2021 V Nižnej dňa 21.6.2021 
 
 
 
 .......................................  ....................................... 
 Ing. Jaroslav Rosina  meno a priezvisko príkazníka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


