
Príkazná zmluva
( § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Uzavretá medzi účastníkmi:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny
zástupca:
(ďalej len "príkazca")

a

Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Číslo OP:
Dátum narodenia:
(ďalej len "príkazník")

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíková 179,02354 Turzovka
00145254
2020550389, KaSSnie je platcom DPH

Darina Bajáková, riaditeľka

Ing. Marián Chladný
Trenčianska 1589/2, 01008 Žilina
EL060731
13.1.1987

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú k právnym úkonom spôsobilí a oprávnení, a teda
podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú príkaznú
zmluvu s týmto obsahom a za nasledovných podmienok:

ČI 1.
Predmet zmluvy

1. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť mu

za poskytnuté služby odplatu.
2. Príkazník sa zaväzuje poskytovať príkazcovi služby spočívajúce vo vykonávaní činnosti: Tanečné

vystúpenie.
ČI 2.

Odmena príkazníka

1. Príkazca je povinný zaplatiť príkazníkovi za činnosti vykonané podľa čl. 1 tejto zmluvy odmenu vo

výške 318,- €, (slovom: Tristoosemnásť EUR).
2. Odmena za činnosti podľa čl. 1 je splatná od 7 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy oboma

stranami.

3. Odmena za činnosti podľa čl. 1 tejto zmluvy bude vyplatená, po dohode oboch zmluvných strán,

bezhotovostným prevodom na účet SK65 11000000002933193683.

Č13.
Doba plnenia príkazníka

Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosť a obstarávať záležitosť podľa čl. 1 tejto zmluvy dňa 10.2.2018.
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Č14.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Príkazník je povinný vykonať činnosť podľa čl. 1 tejto zmluvy osobne. Príkazník je oprávnený

ustanoviť si zástupcu len s písomným súhlasom príkazcu.
2. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podl'a svojich schopností a znalostí a podl'a pokynov

príkazcu. Od jeho pokynov sa môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a

zároveň si nemôže vopred včas obstarať jeho súhlas.
3. Príkazník je povinný upozorniť príkazcu na nevhodnosť jeho pokynov, následkom ktorých by mohla

vzniknúť príkazcovi škoda. Ak napriek upozorneniu bude príkazca trvať na splnení pokynov,

príkazník nezodpovedá za takto vzniknutú škodu.

4. Príkazník je povinný poskytovať príkazcovi na jeho žiadosť správy o postupe plnenia príkazu podľa
čl. 1 bod 2 tejto zmluvy.

5. Príkazník je povinný vydať príkazcovi všetko, čo pri výkone príkazu nadobudol.

6. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi peňažné plnenie podl'a čl. 2 tejto zmluvy v dohodnutej
lehote po riadne si splnených povinnosti, vyplývajúcich z čl. 1 bod 2 tejto zmluvy.

7. Príkazca zodpovedá príkazníkovi za škodu vzniknutú na jeho veciach pri vykonaní príkazu, ak táto

škoda bola preukázatel'ne spôsobená príkazcom.

8. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom maximálnu súčinnosť v súvislosti s plnením
povinností podl'a tejto zmluvy.

ČIS.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode meniť alebo doplniť iba

písomnou formou.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží príkazca a jeden rovnopis

príkazník.
4. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je

obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a ani nie za

nevýhodných podmienok.

V Turzovke, dňa 10.2.2018

IKaSSTurzovka
Darina Bajáková, riaditel'ka

(príkazca)
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