Príkazná zmluva
uzavretá na základe ustanovením § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany
1.
Príkazca:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:
/ ďalej len „príkazca“/

Obec Vitanová
Dušan Ondrík, starosta obce
Vitanová 82, 027 12 Vitanová
00314978
2020523962
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK41 0200 0000 0000 2252 8332

2.
Príkazník:
Bytom:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
/ďalej len „príkazník“/

Jozef Ondrík, nar. 30.09.1962
Vitanová 243
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK16 0200 0000 0031 4273 1953

II.
Predmet zmluvy
1.

Príkazník ako osoba zodpovedná za skupinu – zároveň zodpovedná za prípravu textov a skladieb
predstavených počas stretnutia, hudobný sprievod, prezentáciu tradícii sprevádzajúce tematiku
predstavenú počas stretnutia sa zaväzuje zabezpečiť pre príkazcu moderovanie stretnutia s názvom:
„Májové spievanie pri soche Panny Márie“ dňa 01.05.2017 v rámci realizácie projektu Jeden
duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Číslo projektu: INT/ET/TAT/1/I/B/0046.
III.
Odmena

1. Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške 500 Eur /päťsto eur/.
2. V odmene príkazníka sú zahrnuté všetky vynaložené náklady príkazníka súvisiace s predmetom
zmluvy.
3. Odmena je splatná po dokončení príkazného konania, ktoré je predmetom zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet príkazníka do 15.05.2017.

4. Príkazník je povinný sám si vysporiadať daň z príjmov fyzických osôb podľa zákona NR SR
č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Táto zmluva je podkladom pre daň z príjmov
fyzických osôb.
IV.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.05.2017.
3. Táto zmluva môže zaniknúť vzájomnou písomnou dohodou jej účastníkov. Príkazca je
oprávnený písomnou formou zmluvu vypovedať, a to čiastočne alebo v celom rozsahu.
4. Zánik tejto zmluvy nezbavuje žiadneho jej účastníka práv a povinnosti, ktoré vznikli počas
trvania zmluvy.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 724 až §732 Občianskeho
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Príkazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely tejto príkaznej zmluvy.
Doba platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov zodpovedá dobe platnosti a účinnosti
tejto zmluvy.
3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
4. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo
podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto
skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
5. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku, sa ich zmluvné strana
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom príkazca si ponechá 2 rovnopisy a príkazník
1 rovnopis.
7. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v čase podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej
obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Vo Vitanovej, dňa 28.04.2017

................................................................
Príkazca
Dušan Ondrík

................................................................
Príkazník

