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príkazná zmluva

uzavretá podťa § 724 a nasl. zákona č.4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršich
predpisov

č|ánok I.
Zmluvné strany

Príkazca: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: 17. novembra 1258, O22 01 Čadca
Ičo: 36145068
DIČ: 2021435625
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka
Bankové spojenie: Štátnapokladnica
Číslo účtu, IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 i360

Osoby oprávnené jednat' v:
- zmluvných veciach: PhDr, Janka Bírová, riaditeťka
- v realizačných veciach: Petronela Gavenčiaková, koordinátor projektu
Telefonický kontakt: 0915 806 838
E-mail. adresa: detiamladez@kniznica-cadca.sk

(ďalej v texte zmluly len ,,prikazcď')
a

príkazník: zuzana Jesenská kubicová
Adresa:
Dátum narodenia:
Kontakt:
číslo účtu,

článok II.
Predmet príkazu

1 . Predmetom príkazu je zrealizovanie podujatí v rámci proj ektu Knihul'kq- letný tábor
malých knihovníkov 2017, podporený z verelných finančných zdrojov Fondu na
podporu umenia a spolufinancovaný Zilinským samosprávnym krajom;
č. zmluly: I7 -215-01523

2.Príkaznik sa príkazcovi zavázule vykonat' činnosť: príprava a vedenie tvorivých
dielní, sprievod a dohl'ad nad účastníkmi.

3. Špecifikácia predmetu príkazu:
- Tvorivé diclne na tému: História Slovenska, povesti a historické príbehy.

Tvorivá výívamá dielňa hradov - čítanie a dramaíizácia kysuckých povestí na
Šeríkovom okruhu. Tvorivá dielria malého spisovatel'a Zápisky do tajného
denníka Knihufku. Tvoríme lrradnú bránu - dramaíizácia slovenských povestí.
Predpokladaná doba trvania prípravy a výkonu príkazu spolu: 50 hodín.

- Miesto a čas konania: Kysucká knižnica v Čadci a miesta navštívené počas
realizácie uvedeného projektu,



/

1.

2.

Clánok III.
Doba a podmienky plnenia

Táto zmluva sa uzatvara na dobu určitú, od 31.7 .201'7 - 4.8.2011
Príkazník sa zavázqe vykonat' príkaz podl'a Čl. II. tejto zmluvy,

Článok IV,
Práva a povinnosti zmluvných strán

Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne,
Príkazník sa zavázt4e vykonávat' príkaz podl'a tejto zmluvy v dohodnutom čase - v dňoch od
31.1.2017 do 4.8.2017 v Kysuckej knižnici v Čadci a miestach navšívených podl'a projektu.
Príkazník z dóvodu vlastnej tvorivej práce (vykonáva prikaz podl'a svojich schopností
a znalostí) nepreukazuje vykonanie príkazu podfa tejto zmluvy formou pracovného výkazu,

1.

2.

J.

Clánok V.
Odmena a spósob jcj vyplácania

1. Príkazníkovi patíí odmena za vykonanie príkazu podťa tejto zmluvy vo výške 200,00 EUR
(slovom: dvesto Eur).

2. Splatnosť odmeny podl'a bodu 1 tohto ČI. te.lto zmluvy je po splnení príkazu (predmetu
príkazu) najneskór do 31.08.2017 a uskutočňuje sa prevodom z účtu príkazcu na číslo účtu
príkazníka, uvedeného v záh],avi tejto zmluvy.

3.

4.

Odmena podl'a bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy zaMňa všetky náklady príkazníka na splnenie
príkazu podťa tejto zmluvy vrátane nákladov, ktoré mu vzniknú z titulu cestovného,
stravného, ubytovacích nákladov, poplatkov za teleťonické služby a iné služby, ktoré mu
vznikli v súvislosti s vykonaním prikazu,
Odmena sa vypláca brutto.
Zmluvné strany sa vopled dohodli na tom, že z vyplatenej odmeny podl'a tejto zmluvy
príkazca nevyberie daň z príj rnu a túto je povinný vysporiadať príkazník ako daňovnik sám
v zmysle zákona č. 59512003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ,,Zákon o daní z príjmov").
Príkaznik je povinlrý vysporiadat' sám aj všetky ostatné odvodové povirrnosti vyplývajúce zo
všeobecne záv ázný ch pr áv nych predpisov

článok VI.
Sankcie

Príkazník sa zavázuje príkazcovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výSke 20- % z odmeny
určenej podl'a ČI. lV bodu 1 tejto zmluvy ak dohodnutú činnosť nevykoná riadne a včas.
Ak pr,íkazca nezaplalí dohodnutú odmenu podl'a ČL. V. Uod 1 a 2 tejto zmluvy riadne a včas,
príkazník je oprávnený požadovat' od neho úrok z omeškania vo qý,ške podl'a ust. § 3

nariadenia Vlády SR č. 8711995 Z, z., klorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Plnenie príkazu podl'a tejto zmluvy vyhodnocuje osoba oprávnená jednat' za príkazcu
v realizačných veciach uvedená v záh|aví zmluvy; pokial' príkaz nebol splnený podťa
pokynov príkazcu ani po písomnom upozornení, príkazník nemá právo na vyplatenie
odmeny podl'a tejto zmluvy.

článok vII.
Skončenie zmluvy

Zmluvný r,zt'ah je možné skončit':
písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
riadnym vykonaním príkazu,
odvolaním príkazníka príkazcom

1.

J.

1.

a)
b)
c)



2. Prikazca móže odvolat' príkazníka kedykol'vek a ío ď1 bez uvedenia dóvodu a to čiastočne
alebo v celom rozsahu. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príkazníkovi. Od
účinnosti odvolania prikaznika je príkazník povinný urobit'všetko to, čo neznesie odklad,
aby príkazca alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

2.

4.

J-

5.

6.

7.

l.

článok VIII.
záverečné ustanovenia

Právne vzt'ahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky
zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732
Občianskeho zákonníka o prikaznej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.
Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v
tomto prípade zaváz,,ljú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúěinné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré najvýstižnejšie zodpovedá póvodne zamýšťanému účelu ustanovenia
neplatného, resp. neúčinného.
V prípade, že íáío zmll;.va zakotvuje povirrnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy
(poštou) uvedené v záhlavi tejto zmluvy.
Meniť a doplňat'obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhoveniach, pričom prikazca obdrží dve vyhotovenia a
príkazník jedno vyhotovenie zmluvy. Zmhva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných
strán a úrčinná prvým nasledujúcim dňom jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu (bez
osobných údajov príkazníka).
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a víĚne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokol'vek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že
im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnost', resp. neúčinnost'
tejto zmluvy, Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
Príkazník ako dotknutá osoba podl'a zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v zneni neskorších predpisov, udel'uje príkazcovi súh|as na spracovanie
osobných údajov uvedených v tejto zmluve. Zároveň príkazník berie na vedomie, že
spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi
predpismi. Súhlas príkazníka udelený podl'a tohto bodu sa vydáva na celú dobu
platnosti a trvania tohto zmluvného vzt'ahu a po jeho skončení po dobu jej
archivovania.

V Cadci, dňa26.01 .2017 V Čadci, dňa26.9]!Q17

Prikaznik: Príkazca:

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

zuzana Jesenská kubicová


