
PRIKAZNA ZMLUVA
lzavretá podla § 724 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Príkazca: KysucM knřnica v Čadci
Sidlo: Ul. l7. Novembra 1258,022 01 Čadca
Ičo:36145068
DIČ:2021435625
Štatutámy orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu: SK48 8180 0000 0070 0048 1360
Osoby oprávnené jednat' v :

- zmluvných veciach: PhDr. Janka Bírová, riaditerka
- v realizačných veciach: Mgr. Helena Pagáčová, koordinátor projektu
Telefonický kontakí: 04114334 618
E-mail. adresa: p4ga9p!4@k!rz444:@da4sk

(d'alej v texíe znllul,y len ,,príkazcct")

príkazník: katarína Mikolášová
Bydlisko:

Dátum narodenia:
číslo op:
Štátna príslušnost'
IBAN:

(d'alej v texte zmluvy len ,,príkazník")

článok I.
Predmet príkazu

1. Predrnetom príkazu je zrealizovanje podujatia v rámci projektu Aktivizácia seniorov umením -
projekt je podporený z Dotačného systému Ministerstvom kultrqry Slovenskej
republiky a spolufinancovaný Zilinským samosprávnym krajom; č. zmluvy: MK-
3257/2017l2.1.

2. Špecifikácia predmetu príkazu:
- Autorská beseda s prezentáciou básnickej zbierky ,,Sonáta pre Zem" v rámci cyklu podujatí

z oblasti literatúry s názvorn ,,S knihou nie som sám".
- Po€toterapia s hudobnými uIgižkami a recitáciou básní

Miesto a čas konania: dňa 17.10.2017 v Kysuckej krrižnici v Čadci predpokladaná doba
trvania prípravy a výkonu príkazrr spolu: 2 hodiny podujatie a 2 hodiny príprava.

článok II.
Doba a podmienky plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do l7,10.2011.
2. Prikaznik sa zavázlle zabezpečit' činnosti podl'a čl, 1I. tejto zmluvy osobne, podl'a svojiclr

najlepších schopností, predviest' a uskutočniť ich v termíne - vdeň konania podujatia
17 .l0.2017 v Kysuckej knižnici v Čadci.
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4.
Príkamík je povinný vykonať príkaz osobne.
Príkazník nepreukazuje lykonanie prikazu podťa tejto zmluvy formou pracovného výkazu,

článok III.
Odmena príkazníkovi

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie príkazu špecifikovaného v čl. II. tejto
zmlu\y, a to vo výške 80,00 € (osemdesiat Eur).
Odmena podra bodu l,a 2. čl, II. tejto zmluvy zahiňa všetky náklady príkazníka na
vykonanie prikazu podťa tejto zmluvy. Príkazník si nebude uplatňovať narok na preplatenie
cestovných náhrad, stravného, ubytovacích nákladov, poplatkov za telefonické služby a iné
služby a tovary, ktoré mu vznik_li v súvislosti s vykonaním príkazu podťa tejto zmluvy.
Príkazca sa zavánlje, že dohodnutú odmenu uhradí prikaznikovi do 15 dní od splnenia
predmetu príkazu prevodom z účtu príkazcu na ilčet príkazníka.
Odmena za splnenie predmetu príkazu sa vypláca brutto.
Z brutto odmeny bude zrazená a odvedená daň zrážkou (19%).
Za splnenie ostatných odvodových povinnosti voči štátu v zmysle platnej legislatívy
Slovenskej republiky je zodpovedný prikazník.
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Clánok IV.
Sankcie

Príkazník sa zavázuje príkazcovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20 % z odmeny určenej
podl'a čl. IIL bodu l. tejto zmluvy ak dohodnutú činrrost' nevykoná riadne a včas.
Ak príkazca nezaplati dohodnutú odmenu podťa čl. III. bod 3. tejto zmluvy riadne avčas,
príkazník je oprávnený požadovať od neho urok z omeškania vo výške podťa ust. § 3 nariadenia
Vlády SR č.87lI995 Z, z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákorrníka
v platnom znení.
Plnenie príkazu podťa tejto zmluvy vyhodnocuje osoba oprávnená jednat' za príkazcu
v realizačných veciach uvedená v záh\avi zmluvy; pokiať príkaz nebol splnený podťa pokynov
príkazcu ani po písomnom upozomení, príkazník nemá právo na vyplatenie odmeny podl'a tejto
zmluvy,

čtánok V.
Skončenie zmluvy

Zmltlvný vzťah je možné skorrčiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním príkazu,
c) odvolaním príkazníka príkazcom.
Prikazca móže odvolat' píkazníka kedykoťvek aío aj bez uvedenia dóvodu a to čiastočne alebo
v celom rozsahu. Odvolanie nadobúda účinnost' dňom jeho doručenia príkaznikovi. Od
ťlčinnosti odvolania príkazníka je prikazník povinný urobit' všetko to, čo neznesie odklad, aby
príkazca alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

1.

Clánok VI.
záverečné ustanovenia

1. Právne vzt'ahy, práva a povirrnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných
strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka
o príkaznej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
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2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčirrrré, nedot]ýka sa to
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ostatných ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
pipade zavázlljú dohodou nahradit' neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré
najvýstižnejšie zodpovedá póvodne zamýšťanému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinrrého.
Menit' a dopÍňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
Zm|lxa je vyhotovená v troch r,yhoveniach, pričom pikazca obdrží dve lyhotovenia a príkazník
jedno vyhotovenie zmluvy. Zmllva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná
prvým nasledujúcim dňom jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu (bez osobných údajov
príkamíka).
Zmllyné strany vyhlasujú, že zm|uvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokoťvek donútenia, nie v tiesni apo uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie
sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si prečítali anaznak súhlasu sjej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Príkazník ako dotknutá osoba podl'a zákona ó. 12212013 Z. z, o ochrane osobných údajov v zlrerrí
neskorších predpisov, udel'uje príkazcovi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto
zmluve ako aj na vyhotovenie a zverejnenie fotografií z uskutočneného seminára. Zároveň
príkazník berie na vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade
s platnými právnymi predpismi. Súhlas príkazníka udelený podťa tohto bodu sa vydáva na celú
dobu platnosti a truania tohto zmluvného vzťahu apojeho skončení po dobujeho archivovania,

5.

V Čadci, dňa: 12.10.2017

Príkazník:

V Čadci, dňa: 12.10.20'17

Prikazca:.

PhDr. Janka Bírová
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

katarína Mikolášová


