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Prílt<azná zmluva

vzavrctápodťa 724 a nasl. zákonaě. 4011964 Zb. Občiartsky zrákonník v znení neskorších
predpisov

príkazcaz
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Štatut árny orgán:
Bankové spojenie:
Čislo ričtu:

Čtárrok I.
Zmluvné strany

Kysucká knižnica v Čadci
17 . novembra t258,022 0I Čadca
36145068
2021435625
PhDr. Janka Bíroyá, riaditeťka
Štátna po_kladnica
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvn}ch veciach: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
-v realízaěn; ch veciach: Petronela Gavenčiaková, koordinátor projektu
Telefonick kontakt: 0915 806 838
E-mai l. adre sa : detiaml ade z@Iníznica- cadca. sk
(ďalej v texte zmluvy len ,,príkazcď')

a

Príkazník:
Adresa:
Dátum narodenia: 06. I2.I97 5

Kontakt:
Čislo ričtu:

Martina Pitel'ová
JánaKollára2457 18,022 0I Čadca

0948 315974
SK92 0900 0000 0000 5180 6338

(ďalej v texte zmluvy len,,príkazník")

čHnok II.
Predmet pfikazu

1. Predmetom prikaan je zrealizovanie podujatí v rámci projektu Rozprávky večn ch detí
v tvoriv ch dielňach, podporeného z finančnych zdrojov Dotaěného systému Ministerstva
kult ry R Programu 2 Kulttira znev hodnen ch skupín podprogramu 2.1 Živá
kult ra a spoluíinancovan Zilinslc m samosprávnym krajomi Zm|uva č.: MK-
4384l20t912.1.

2. Príkazník sa príkazcovi zavťLzuje vykonať činnosť: príprava a vedenie tvoriv ch dielní a
podujatí podl'a rozvedenia v Špeciíilcícii predmetu príkazu.

3. Specifikácia predmetu príkazu:
a) Tvorivé dielne literárno-dramoticko-v tvarné témy: cyklus 6 podujatí: l. Dobro vždy

zviťazi (tvorivé dielne zamerané na kladn; ch hrdinov z klasick; ch rozprávok, názor:né
ukážky z kníh a dramatizácia rozptávok pomocou maňušiek); 2. Z|o byva vždy
potrestané (Worivé dielne zamerané na kladn; ch hrdinov z klasich. ch rozprávok,
ná.z;orné ukrážky z kníh a dramatizácia rozprávok pomocou maňušiek); 3. Obrus prestri
sa! (tvorivé dielne zamerané na ěarovné predmety a bytosti z klasic ch rozprávok,
názomé ukáž{<y z kníh a vytvorenie si vlastnl ch čarovn; ch predmetov); 4. Polepetkové
rozprávky (tvorivé dielne zamerané na popletenie rozprávok podl'a vlastnej fántáaie);5.
dvakrát Rozprávky zvrela von! (v;itvarné stvárnenie klasic ch rozprávok do pexesa:
Tri oriešky pre Pópolušku, Šípová Ruženka, Soť nad zlato a pod.)



Spoloěné stretnutie kamarátov spojené s rnýstavou prác ,,Vytvorili sme pre vás - Rozprávky
zvreaa von!" - ptiprava arealizácia - predpoklad. poěet odprac. hod. - 22 hod. na
realizáciupodujatí a 1l hod. na prípravu; hod. mzda 8,00 €

4. Miesto a ěas konania: Kysucká knižnica v Čadci v čase od 4.1 1.2019 do 15,01 .2020,

článok III.
Doba a podmienky plnenia

1 . Táto znluva sa uzafuára na dobu urěitú od 4. l L20I9 do 1 5 .0 l .2020
2. Príkazník sazavázuje vykonať prikazpodl'a Čt. tt. te;to zmluvy.

čtánok IV.
Práv a povinnosti zmluvných strán

l. Príkazník je povinný vykonať prikal osobne.
2, Príkazník sa zavázuje vykonávať prikaz podl'a tejto zmluvy v dohodnutom ěase - v

4.I1.201g do 15.01.2020 v Kysuckej knižnici v Čadci.
3. Príkazník z dóvodu vlastnej orivej práce (vykonáva príkaz podl'a svojich schopností

nepreukazuje vykonanie príkazu podl'a tejto zmluvy formou pracovného výkazu.

dňoch od

a znalostí)

3.

článok v.
Odmena a spósob jej vyplácania

1. Príkazníkovi patrí odmena za vykonanie príkazu podl'a tejto zmluvy vo v ške 264,00 EI]R
(slovom : dvestošesťdesiatštyri Eur).

2. Splatnosť odmeny podl'a bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy je po splnení príkazu (predmetu príkazu)
najneskór do 30.01.2020 a uskutoěňuje sa prevodom z ričtu príkazcu na ěíslo riětu príkazníka,
uvedeného v záh|avitejto zmluvy.
Odmena podl'a bodu l tohto Čl. tejto zmluvy zahíňa všetky náklady príkazníka na splnenie príkazu
podlb tejto zmluvy vrátane nákladov, ktoré mu vmiknri z titulu cestovného, stravného, ubytovacích
nákladov, poplatkov za telefonické služby a iné služby, ktoré mu vznikli v srivislosti s vykonaním
príkazu.
Odmena sa vypláca brutto.
Zmluvné strany sa vopred dohodli na tom, že zvyp|atenej odmeny podl'a tejto zmluvy ptikazca
nevyberie daň z príjmu a trito je povinn; vysporiadať príkazník ako daňovník sám v zmysle zékona é.

59512003 Z. z. o dani zpríjmov (ďalej len ,,Zákón o daní z príjmov"). Príkazník je povinq
vysporiadať sám aj všetky ostatné odvodové povinnosti vypl vaj ce zo všeobecne záváznych
právnych predpisov.

Clánok VI.
Sankcie

1. Príkazník sa zavázvje príkazcovi na rihradu zmluvnej pokuty vo v ške 20 %o z odmeny určenej podlh' 
Čr. IV bodu l tejto 

"-r],r"y 
ak dohodnutri ěinnosť nevykoná iiudn" a věas.

2. Ak príkazca nezaplatí dohodnutri odmenu podl'a Čt. V. bod 1 a 2tejto zmluvy riadne a včas, príkazník
je oprávnen požadovať od neho rok z omeškania vo q ške podl'a ust. 3 nariadenia Vlády SR č.
8711995 Z. z.,ktorym sa vykonávaj niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom meni.

3. Plnenie príkazu podl'a tejto zmluvy vyhodnocuje osoba oprávnená jednať za prikazcu v realizačn ch
veciach uvedená ,v zé aví zmluvy; pokiať prikaz nebol splnen; podťa pokynov príkazcu ani po
písomnom upozornení, príkazník nemá právo na vyplatenie odmeny podl'a tejto zmluvy.

článokVII.
Skončenie zmluvy

1. Zmluvn; vďah je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch anluvn ch strán,
b) riadnym vykonaním prikazu,

4.



c)
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odvolatt inr príkazn íka príkazcottl

Príkazca rnóže odvolat' príkazníl<a kedykol'vek a to qi bez uvedenia dóvodu a to čiastočne alebo v
celom rozsalru, Odvolanie nadobťrda ťrčirrttost' dňorn jeho doručenia príkazrríkovi. Od rčirrrrosti

odvolania príkazníka je príkazník povinn5i rrrobit'všetko to, čo neznesie odklad, aby príkazca alebo
jeho právrry nástupca netttrpel u.inru na svojiclr právach,

Clánok VIII.
záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, práva a povinrrosti, ktoré rrie srJt upravené touto znrluvou ako i nároky zmlrrvnych strárl

z tejto znrlttvy, vzniknuté. sa riadia ttstattovenianri 724 až 132 Občianskeho zákonníka o príkaznej
znrluve. ako i prísItlšn ,rni všeobecnytni tlstallovellianri Občiarrslteho zákonníka .

Ak je, alebo sa stane niektot,é ttstalroverrie te.ito ztllttv1,, neplatrté alebo rreťtčinné, nedotyl<a sa to
ostatnych tlstallovení te.jtcl zrltluv;,, ktore1 ostávaiťr platné a ťlčilrné. Zlnluvtté strally sa v tolllto prípade
zavázu.j clolroclorr rralrradit' neplatn'é, resp. neťrčirtlté ttstanovenie novym Llstallovellíl-n, ktoré
najvystižne.jšie zodpovedá póvodne zanryšl'anétntr útčelLr ustanol,enia rreplatrrého, resp. netrčinného.
V prípade. že táío znrluva zakotvrrje poviItnost' doručovať druhej strane, dorr-rčuje sa na adresy
(poštorr) uveclené v záhlaví teito znrlr-lvy.
Menit'a doplňat'obsah tejto zmIuvy je nrožné len vo fornre písonrnych dodatl<ov podpísanyrrri obonra
znr I ttvnÝnt i stratrtrtn i,

Znrlttva je vylrotovená v troch yy,ltoveniaclt. pričonr príkazca obdrží dve vyliotovenia a príkazrrík
jedrro vyhotovenie ztnluvy. Znrlttva.je platná dňorrr podpistr obic,lvoclr zrnluvrrych strán a ťrčirrná prv,vnl
nasledrr|ťrciIn dňorn je.i zverejnenia na webovom sídle príkazcu (bez osobrryclr írdajov príkazníka).
Ztttlttvné stral]y vyhlastrjťr, že zmluvu uzavreli slobodne a vážrle, nie za rrápadne nev hodnjrch
podnrienok" bez akéhokol'vek donúrtenia, nie v tiesni a po uvážerrí. Rovnako tak vyhlasrrj r, že im nie
sťt znánte žiadne skLttočttosti, ktoré by molrli spósobit'neplatnost', resp. neťtčinnost'tejto zrnluvy.
Obsah znllttvy si prečítali a na znak sťthlasu s jej obsahoIrr ju vlastnorLrčne podpisu.iri.
V zItlrsle zál<ona č,lB/20lB Z,, z. o oclrratre osobnych úrda.jov v znetrí rreskorších predpisov bud r

trstlbné da.je príkazttíka spracovalté" alclrit,ovatré a lilrvic1olatté v sťllade s platrrÝrni práv,rrytlri

predpisrlr i.

V Caclci. clria 30. l0.201 9 V Caclci, clňa 3 0. I0.20 1 9
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I\4arti 1la l) i tcl'tr r,, á PlrDr. Janka F]írová
ri acl ite l'kir I("v sLlc ke.i krr i žnicev Caclci




