
 
          P r í k a z n á   z m l u v a 
 
 
uzatvorená v súlade s ust. § 724 Občianského zákonníka medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Príkazca: Obec Drienov, ul. Mierová 1, 082 04 Drienov, zastúpená starostom obce Mgr. 
                 Petrom Tomkom, IČO: 00326984, DIČ: 2021225459, (ďalej príkazca) 
 
 
Príkazník: JUDr. Elena Balíková, nar. 25. 5. 1958, rod. č. 58 55 25/6044, bytom Prešov ul.  
                  Švábska č. 71, ( ďalej príkazník) 
 
 
      Čl. 1 
 
 
 
 
 Na základe tejto zmluvy sa príkazník zaväzuje, že vykoná pre príkazcu nasledujúce 
činnosti a práce: 

- príprava a preštudovanie písomných podkladov /príslušné LV, GP č. 1/2019/ 
k ďalšiemu spracovaniu nižšie uvedených zmlúv  o  budúcich kúpnych  zmluvách 
za účelom výstavby MK,  
 

- spracovanie  zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách s nasledujúcimi predávajúcimi :  
 
1/  Mariánom Mazákom, bytom Košice, ul. Budapeštianska 28, na prevod časti 
pozemku, p. C KN č. 516/2, LV 975, k. ú. Drienov, 
 
2/ Agnesou Polákovou, Radoslavom Polákom a Máriou Polákovou na prevod 
časti pozemku, parcela C KN č. 505/2, LV č. 543, k. ú. Drienov, 
 
3/  Milanom Polákom  a  Máriou Polákovou, obidvaja bytom Drienov, ul. Kvetná č. 
54, na prevod časti pozemku C KN č. 504/2, LV č. 14, k. ú. Drienov, 
 
4/  Annou Dombrovskou, rod. Ščepákovou,  na prevod časti pozemku, parcela  C 
KN č.  513/2, LV č. 108, k. ú. Drienov, 
 

- spracovanie návrhu uznesenia OZ na súhlas s prevodom časti pozemkov  vo 
vyššie uvedených prípadoch ako aj v prípade  ZBZ s p. Drábovou, Humaňajovou 
a p. Kmecom, 
 

- spracovanie  listov – zrušenie tiarch na LV/ výstavba MK/ pre  nasledujúce banky: 
PSS a. s., J. Valečko, p. č. 508/2,  Slov. sporiteľňa a. s. Ľ. Ducko s manž, p. č. 
512/2,  neb. J. Švihura p. č. 515/3, ČSOB a. s. M. Kotulič a manž. Katarína p. č. 
509/2,    
 

- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov v obci za účelom výstavby miestnych komunikácií v súlade so 
schváleným územným plánom obce. 

 
 
 



          Čl. 2  
 
 
 Zmluvné strany sa dohodli, že príkazca poskytne príkazníkovi odmenu za splnenie 
vyššie uvedených činnosti a prác, uvedených v Čl. 1 tejto zmluvy vo výške 180 Eur. Táto 
odmena bude poukázaná na účet príkazníka, vedený v Prima banke IBAN : SK 69 3100 
0000 0033 4009 140 v lehote do 5 dní od uzatvorenia  zmluvy. 
 

         
    Čl. 3 

 
 

Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne a podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky 
správy o postupe plnenia príkazu.        

         
   Čl. 4 

 
 
 
Pre úpravu ostatných práv a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve  platia 

primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
           
Táto zmluva zanikne riadnym vykonaním a odovzdaním pracovnej úlohy príkazcovi 

a vyplatením dohodnutej odmeny na účet príkazníka. 
 
Zmluva na znak súhlasu po jej prečítaní podpísaná obidvomi zmluvnými stranami 

slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 
 
 
 
V  Drienove dňa: 2. 12.  2019 
 
 
 
 
 
           Príkazca:                                                                             Príkazník: 
 
 

         ..........................................                                                      ........................................... 
             Obec Drienov             JUDr. Elena Balíková                                                                                                                         
zastúpená Mgr. Petrom Tomkom         

    starostom  obce 


