
 
          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: 

- spracovanie listu pre Okresný úrad, Katastrálny odbor Prešov – odstránenie 
nedostatkov  vkladového konania č. 4114/2019 – Kh, predmetom ktorej je prevod 
parcely C KN č. 1277/18, orná pôda o výmere 1004 m2, od predávajúcich Mária 
Kurimská a Peter Korem,   

- spracovanie 4 -roch  zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách s : 1/ Jánom Legdanom  
a jeho manž. Helenou, obidvaja bytom ul. Tehelná č. 17, 082 04 Drienov, 2/ 
Miroslavou Humeňajovou, bytom ul. Revolučná 13, 082 04 Drienov, 3/ Jankou 
Drábovou, bytom ul. Revolučná 11, 082 04 Drienov, 4/ Štefanom Kmecom, bytom 
ul. 17. nov. č. 194, 080 01 Prešov  za účelom výstavby miestnej komunikácie, 

- 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 100 Eur. Táto 
odmena bude poukázaná na účet príkazníka, vedený  v  Prima banke IBAN : SK 69 3100 
0000 0033 4009 1408 v lehote do 5 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.  
              

         
         Čl. 3 

 
 

 
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne a podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky 

správy o postupe plnenia príkazu. 
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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: 29.10. 2019 
 
 
 
 
 
           Príkazca:                                                                             Príkazník: 
 
 

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

       starostom  obce 


