
Príka:tná zmluva (§ 724 a nasl. OZ) 

Zmluvné strany: 

Príka7,ca: Mesto Zlaté Moravce 

a 
Príkazník: 

s íd lo: ul. l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 308 676, DIČ: 2021058787 

Viera Fáherová 

sa dohodli na uzavretí tejto príkat-nej zm luvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho 
zákonníka: 

Čl. l 
Príkazník sa touto zm luvou zaväzuje vykonať pre príkazcu služby technika požiarnej och rany 
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a činnosti bezpečnostného tech nika 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle z<lkona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri prác i, za ll . po lrok roka 20 12. 
Pracovná úloha sa vykonáva v dobe: od O l .07 .2012 do 3 l. 12.2012. 

Čl. 2 
Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podl'a svojich schopností a zna lostí v zál~jme príkazcu 
v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej repub like podľa pokynov príkazeu. 
Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme 
príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá príkazcovi vznikne. 

Čl. 3 
Príkazn ík je povinn)' vykonať príkaz osobne. 

Čl. 4 
Na žiadosť príkazc u je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu. 

Čl. s 
Príkazca sa zaväzuje vyplatiť príkazn íkovi od menu v sume 200,- eur. 
Odmena j e splatnú v hotovosti po dokončení a odovzdaní práce, najneskôr do 15 .O l .2013. 

Čl. 6 
Táto zmluva sa vyh otovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých príkazca obdrží 2 rovnopisy a príkazník jeden. 
Práva a povinnosti zmluvn)'ch strán v zmluve bližšie neupravené sa riad ia prís lušn)'mi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavre li slobodne, vá7..nc a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni 
za nápadne nevýhodn)'ch podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
zm luvu podpi sujú. 

V Zlat)·ch Moravc iach dľía 29.6.2012 

príkazca 

Mesto Zlaté Moravce 

príkazník 

Viera Fáberová 


