
Príkazná zmluva 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Príkazca: 

Príkazník: 

Obec Šarovce 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Obecný úrad Šarovce č. 128 
Zastúpený: Magdaléna Jónášová- starostka obce 
IČO: 00307521 

DIČ:2021023697 

Mgr. Monika Slížiková 

Adresa trvalého pobytu: Devičany 157,935 04 
Dátum narodenia: 11.7.1974 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0071 6393 4002 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vypracovať ŽoNFP pre MOPS II.

Čl. III 

Povinnosti príkazníka a príkazcu 

1. Príkazník spracuje ŽoNFP pre MOPS II..
2. Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších

schopností a odborných znalostí.
3. Príkazca sa zaväzuje, že príkazníkovi poskytne potrebnú súčinnosť, požadované

podklady a potrebné doplňujúce údaje.
4. Príkazník sa zaväzuje poskytnúť príkazcovi súčinnosť pri dopÍňaní ŽoNFP na základe

Výziev na doplnenie, ako aj súčinnosť pri podávaní monitorovacích správ projektu.
5. Príkazca za vykonané služby zaplatí príkazníkovi dojednanú odmenu podľa Čl. IV.

tejto zmluvy.
6. Príkazník vypracuje ŽoNFP v predpísanej forme a odovzdá Príkazcovi na odoslanie.

Čl. IV 
Odmena a platobné podmienky 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu vo výške 300,- EUR, slovom tristo
eur.

2. Príkazca uhradí príkazníkovi odmenu do 7 dní od podpisu zmluvy.
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Čl. v

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do riadneho vysporiadania záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Táto zmluva bude platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
4:- Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých príkazca obdrží 1 rovnopis

a príkazník 1 rovnopis. 
5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov po

súhlase obidvoch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na

znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Šarovciach, dňa 27.8.2021 

Príkazca: 

V Šarovciach, dňa 27.8.2021 

Príkazník: 
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