
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2020 
uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 

PRÍKAZCA: 
Hradné múzeum vo Fiľakove v zastúpení  riaditeľa HMF Mgr. Viktórie Tittonovej, PhD. 

Hlavná 14,  986 01 Fiľakovo 

IČO: 42013241 

DIČ: 202 251 1590 

č.ú. 10030289/5200 OTP Banka Slovensko a.s., pob. Fiľakovo 

 

a 

 

PRÍKAZNÍK: 

Meno a priezvisko:  Hedvig Tóth  

Adresa:  Partizánska 25A, 986 01 Fiľakovo 

Dátum  narodenia:  03.04.1972 

ČOP:  ..............................              Rodné číslo: ................................... 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 

        Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu uskutočniť prednášku na tému: "Čo je choroba a 
bolesť? Ako sa ich môžeme zbaviť?/"Mi a betegség, fájdalom? Hogyan lehet tőlük 
megszabadulni?" dňa 12.02.2020 o 16:30 hod. v priestoroch Mestskej knižnice vo 

Fiľakove, a to v potrebnom čase a rozsahu podľa dispozícií príkazcu. 

 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1./ Príkazník bude vykonávať činnosť uvedenú v článku 2. tejto zmluvy osobne dňa 
12.02.2020 v rozsahu 1 hodiny.   
 
2./ Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vykonávať stanovenú činnosť 

s maximálnou odbornou starostlivosťou v stanovenom termíne. 

 

3./ O všetkých skutočnostiach, ktorých sa príkazník pri plnení príkazu dozvie je povinný 

zachovať mlčanlivosť. Táto povinnosť platí aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

 

4./ Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu 

bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie 
príjmu príkazníka podľa tejto zmluvy zodpovedá príkazník. 
 

 
Článok 4 

Odmena príkazníka 



 

1./ Príkazca sa zaväzuje príkazníkovi poskytnúť za činnosť uvedenú v článku 2. tejto zmluvy 

odmenu vo výške  20,- Eur, slovom: Dvadsať Eur 
2./ Odmena podľa článku č. 4 ods. 1 bude príkazníkovi vyplatená v hotovosti dňa 12.02.2020. 
 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

 

1./ Táto príkazná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

2./ Túto príkaznú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov 

uzatvorených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

3./ Príkazná zmluva zanikne odvolaním príkazcu alebo vypovedaním príkazníka. 

 

4./ Príkazný vzťah sa riadi okrem podmienok dohodnutých touto zmluvou ustanoveniami § 

724 až 732 OZ.   

 

5./  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod nátlakom, 

alebo v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

Vo Fiľakove, dňa  11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................                ........................................................ 
        Podpis oprávnenej osoby za príkazcu                                                  podpis príkazníka 

 
 
 
 
 
 
 

 


