
Príkazná zmluva  

 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi : 

 

 
 

 
Príkazcom : 

Názov:   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo:              Študentská 2, 911 50 Trenčín 

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor  

osoba poverená konať  

vo veciach zmluvy :   prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 

IČO:    31118259 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000240911/8180 

TnUAD zriadená zákonom NR SR č.155/1997 Z. z. v znení zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. 

 

a 

 
Príkazníkom – občanom : 

Meno a priezvisko :   Mgr. Zuzana Slezáková 

Narodený :          xxxxxxxxxxxxxxxxx         

Bydlisko:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

   974 04 Banská Bystrica             

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx             

Št. občianstvo :  SR          

 

                                              Čl. I 

                                    Predmet zmluvy 

 
Príkazník sa zaväzuje vykonať pre  príkazcu tieto práce : 

1. Grafická úprava časopisu University Rewiev č. 1/2011. 

2. Zadanie časopisu University Rewiev č. 1/2011 do tlače . 

 

 

                                                Čl. II 

                                       Odmena príkazníka 

 
Príkazca sa zaväzuje vyplatiť príkazníkovi odmenu za činnosti uvedené v článku I. tejto 

zmluvy vo výške 1000 eur, slovom tisíc eur, za číslo 1/2011 časopisu University Rewiev 

v lehote  do 15 dní od ich vykonania. Odmena sa vyplatí na základe  pracovného výkazu, 

ktorého vzor je prílohou tejto zmluvy. Odmena bude poukázaná na účet príkazníka uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy.           

                                          

 

 



      

                                                   Čl. III 

                                        Čas plnenia príkazu 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník vykoná všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy, v období do 31.3.2011.  

 

 

                                                  Čl. IV 

                                         Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných 

dodatkov schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých príkazca dostane 2 vyhotovenia 

a príkazník 1 vyhotovenie.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými 

stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv.            

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na 

znak súhlasu  s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 V Trenčíne, dňa ..........2011 

   

     

       Príkazca :             Príkazník :  

 

 

 

 

 

        –––––––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––––– 

        prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.      Mgr. Zuzana Slezáková 

                  rektor TnUAD 

 

 

 

                     . 


