Príkazná zmluva
( § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka )

Názov:
Sídlo
IČO:
ďalej len príkazca

Meno a priezvisko
Narodený
Bydlisko
ďalej len príkazník

Obec Jalšovík, zast. Adriana Vicianová -starosta
Jalšovík 23, 962 41 Jalšovík

00647501

Eugen Laurenčík, r. Laurenčík
Štefánikova 54, 962 12 Detva
I

Predmet zmluvy
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť a vypracovať všetky potrebné verejné
a iné listiny, potrebné k zápisu vecného bremena – zo stavby obnova a rekonštrukcia
verejného vodovodu . Príkazník sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony , ktoré
budú nevyhnutné na úspešné vybavenie žiadosti príkazcu ( najmä predkladane
dokumentácie, vyjadrení a podobne )
II.
Odmena
Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za vybavovanie predmetu zmluvy
paušálne na vybavovanie záležitosti príkazcu, ktorá tvorí predmet zmluvy. Paušálna
odmena je 300,- € (slovom: tristo eur), ktorá bola vyplatená po predložení návrhu
na vklad vecného bremena.
Náklady na vybavovanie záležitosti príkazcu vynaložené príkazníkom budú uhrádzané
v preukázanej výške ( najmä cestovné, správne a notárske poplatky ) .
III.
Odborná starostlivosť
Príkazník bude postupovať pri zariaďovaní záležitosti príkazcu
odbornosťou. Príkazník vyhlasuje, že mu je známa legislatíva
usmernenia.

s potrebnou
a metodické

IV.
Povinnosti príkazníka

Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne.
Príkazník sa zaväzuje priebežne informovať príkazcu o zariaďovaní záležitosti,
ktorá tvorí predmet zmluvy a oznámiť mu všetky potrebné informácie, aby príkazca
mohol včas poskytnúť potrebnú súčinnosť na splnenie zmluvy ( najmä predloženie
podkladov a súvisiacich informácií )
Vyúčtovať svoju odmenu písomne a preukázať vynaloženie hotových výdavkov.
V.
Povinnosti príkazcu
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi všetky potrebné informácie na
zariadenie záležitosti uvedené v predmete zmluvy bez zbytočného odkladu ( najmä
predloženie podkladov a súvisiacich informácií ).
Príkazca je povinný uhradiť odmenu a oprávnené náklady príkazníkovi do 10 dní od
predloženia listín k zápisu vecného bremena do KN.
VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a a zmluva
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorého každý má platnosť
originálu. Každá zmluvná strana obdrží jednu kópiu.

Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
V Krupine dňa 4.1.2016

Príkazca Adriana Vicianová starosta
Príkazník: Eugen Laurenčík

