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Príkazná zmluva č. 03/2021 

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

 

Zmluvné strany: 

Príkazca:   Katolícka univerzita v Ružomberku 

Sídlo:     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok 

Zastúpená:    rektor – doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

IČO    37801279 

DIČ    2021512427 

IČ DPH   SK2021512427 

Číslo účtu   SK38 8180 0000 0070 0008 5974 

(ďalej aj „príkazca“) 

a 

Príkazník:   PaedDr. Eva Hollá 

Miesto Trvalého pobytu   

Rodné číslo    

Štátna príslušnosť   

Bankové spojenie    

Číslo účtu:    

(ďalej aj „príkazník“) 

 

(ďalej “príkazca” a “ príkazník” spolu ako “zmluvné strany”) 

   

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho 

zákonníka: 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy  

 

 

1. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu nasledovnú činnosť: činnosť 

porotcu v rámci interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť konanej v rámci 1.  

ročníka medzinárodného multižánrového festivalu Akademický Ružomberok „UNIUM 

2021“ (ďalej aj „príkaz“).  
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Článok 2 

Lehota na vykonanie príkazu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník vykoná príkaz uvedený v čl. 1 v bode 1 tejto 

zmluvy v termíne najneskôr do 27.10.2021 . 

 

Článok 3 

Odmena za vykonanie príkazu 

 

1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu za vykonanie príkazu uvedeného 

v čl. 1 bod 1. tejto zmluvy vo výške 200 EUR (slovom Dvesto eur).  

2. Odmena bude vyplatená na účet príkazníka uvedený v záhlaví teto zmluvy bankovým 

prevodom po vykonaní príkazu.   

 

 

 

Článok 4 

Práva a poivnnosti zmluvných strán  

 

1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  

2. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí 

v záujme príkazcu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 

podľa pokynov príkazcu.  

3. Príkazník je povinný príkazcovi na jeho žiadosť podať správy a informácie o postupe 

plnenia príkazu.  

4. Príkazník je povinný upozorniť bez zbytočného odkladu príkazcu na všetky hroziace 

riziká a škody.   

5. Príkazca je povinný informovať príkazníka o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach, 

ktoré môžu mať vplyv na vykonanie príkazu.  

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jedna je pre príkazcu a jeden 

pre príkazníka.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v Centránom registri zmlúv.  

 



ZML 494/2021 RE 

3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

4. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

dodatkov odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred 

podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak 

svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.                  PaedDr. Eva Hollá 

                rektor KU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku, dňa 26.10.2021 

 

 

 

                    

 

 

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

          Príkazca                             Príkazník 


