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PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

č. OcÚMOS - 604-004/2019  

uzavretá podľa ustanovení § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

  

Príkazca: 

Obec Mostová 

so sídlom: 925 07 Mostová č. 120 

IČO: 00 306 096 

v jej mene konajúci: JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce 

a 

Príkazník: 

Ladislav Néma 

trvale bytom:  

nar.:  

  

uzavreli túto príkaznú zmluvu, tak ako je ďalej uvedené. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Príkazca je partnerom v projekte: Podpora cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 

– Maďarsko (Bábolna), identifikačné číslo projektu: SKHU/WETA/1801/4.1-001. Skrátený názov 

projektu: Vybudovanie mediálnej spolupráce 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

(1) Príkazník bude vykonávať písanie knihy v projekte podľa čl. 1 

(2) S cieľom naplnenia predmetu tejto zmluvy sa príkazník zaväzuje: 

a) vykonávať činnosti súvisiace s aktivitou 1, 

b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy, 

c) postupovať pri výkone svojej funkcie nestranne a objektívne. 
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Článok 3 

Odmena 

(1) Za splnenie predmetu tejto zmluvy patrí príkazníkovi odmena vo výške 300,00 € (slovom: tristo) 

(2) Odmena bude príkazníkovi vyplatená do 31.01.2020 v hotovosti z pokladne Obecného úradu 

Mostová. 

(3) Všetky daňové a odvodové povinnosti je príkazník povinný si vyrovnať sám. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami. 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená a rozumejú dôsledkom uzavretia tejto zmluvy. 

(3)  Táto zmluva sa uzatvára v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre príkazcu 

a jedno vyhotovenie je určené pre príkazníka. 

(4)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

  

V Mostovej dňa 13.09.2019 

  

Za príkazcu:                                                                                      Za príkazníka:  

  

..................................                                                                        .......................................... 

JUDr. Tibor Rózsár  v.r.                                                                            Ladislav Néma v.r. 

   starosta obce 
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