Príkazná zmluva
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Príkazcom:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
(ďalej len „príkazca“)

Obec Klin
Hlavná, číslo 199/107, 029 41 Klin
00314544
2020571652
Karol Revaj, starosta

a
Príkazníkom:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Číslo účtu:
(ďalej len „príkazník“)

Ing. Martina Ptačinová

(ďalej “príkazca” a “ príkazník” spolu ako “zmluvné strany”)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok príkazníka obstarať pre príkazcu nasledovnú
záležitosť: Súťažiaci v príprave jedál pre úlohu: Degustacja Góralskich Specjałów
Bożonarodzeniowych / Ochutnávky Goralských Vianočných špecialít v rámci
mikroprojektu: W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjałów / V tradícii je sila spoločná propagácia miestnych špecialít, číslo mikroprojektu: INT/EB/BES/1/V/B/0151
(ďalej aj len „príkaz“).
Článok II.
Lehota na vykonanie príkazu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník vykoná príkaz uvedený v čl. I. bode 1. tejto
zmluvy dňa: 09.10.2021.
Článok III.
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej odmene príkazníka vo výške 150,00 EUR (slovom
stopäťdesiat EUR) za službu.
2. V dohodnutej odmene sú zohľadnené aj všetky náklady príkazníka, súvisiace s plnením
predmetnej úlohy.
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3. Odmena je splatná v lehote 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie príkazu uvedenej v čl.
II. bode 1. tejto zmluvy.
4. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu na číslo účtu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy na základe tejto príkaznej zmluvy. Odmena sa považuje za zaplatenú dňom
pripísania finančných prostriedkov na účet príkazníka.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od
príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme
príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú
škodu.
2. Príkazník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť príkazcu na zrejme nesprávny
pokyn. S plnením zrejme nesprávneho pokynu je oprávnený príkazník počkať až do doby,
kým príkazca potvrdí príkazníkovi, že trvá na splnení tohto pokynu.
3. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému,
zodpovedá, akoby príkaz vykonal sám.
4. Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia
príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu.
5. Príkazník je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní príkazu predložiť príkazcovi
vyúčtovanie.
Článok V.
Osobné údaje príkazníka
1. Príkazník podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné
údaje, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
2. Príkazník podpisom tejto zmluvy súhlasí so zverejnením fotografického materiálu na účely
propagácie mikroprojektu: W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjałów / V
tradícii je sila - spoločná propagácia miestnych špecialít, číslo mikroprojektu:
INT/EB/BES/1/V/B/0151.
Článok VI.
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva zaniká splnením príkazu.
2. Príkazca je oprávnený túto zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Je
však povinný v takomto prípade zaplatiť príkazníkovi náklady, ktoré mu vznikli do
odvolania príkazu, utrpenú škodu a aj časť odmeny, ktorá zodpovedá vykonanej práci.
3. Príkazník je oprávnený túto zmluvu písomne vypovedať, a to z akéhokoľvek dôvodu.
4. Výpovedná doba sú 3 pracovné dni a začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom
bola písomná výpoveď príkazníka doručená príkazcovi.
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Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho je dva pre príkazcu a jeden pre
príkazníka.
2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo
neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo
neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia),
alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez
zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný
účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom
tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle
byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že ich
prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná
voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v
omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Kline, dňa: 05.10.2021

V Kline, dňa: 05.10.2021

....................................................
Objednávateľ

....................................................
Poskytovateľ
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