PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Zmluvné strany:
I. Príkazca:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
(ďalej len „príkazca“)

Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa
Paulína Guľášová, starostka obce
00324914

II. Príkazník:
bytom:
dátum narodenia:
(ďalej len „príkazník“)

Ján Tóth
Exnárova 804/5, Košice – Dargovských hrdinov
08.02.1952

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka zmluvu za ďalej
stanovených podmienok:
I.
Predmet zmluvy
1. Príkazník sa zaväzuje, že jednorazovo a na svoje náklady vykoná verejné kultúrne
vystúpenie na podujatí „Deň matiek“. Príkazca zadá úlohu príkazníkovi osobne.
II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazca je povinný:
a) konať poctivo a v dobrej viere,
b) poskytovať príkazníkovi informácie, ktoré sa vzťahujú k predmetu zmluvy a sú ako
jediný prostriedok nevyhnutné pre splnenie príkazu, iné prostriedky sa vylučujú,
c) zaplatiť odmenu podľa bodu III. zmluvy,
d) za príkazcu je oprávnený koordinovať postupy nevyhnutné pre realizáciu predmetu
zmluvy starostka obce.
2. Príkazník:
a) je povinný konať s vynaložením odbornej starostlivosti podľa svojich schopností
a znalostí, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) je povinný vykonávať príkaz osobne, ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá
akoby príkaz vykonal sám.
III.
Odmena
1. Príkazca sa zaväzuje vyplatiť príkazníkovi odmenu vo výške 100,-- € (slovom jednosto
eur).
2. Príkazník sa zaväzuje odmenu prevziať až po ukončení práce.

IV.
Zánik príkaznej zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 11.5.2014 od 15:00 hod. do 16:00 hod.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Ak v zmluve nie je uvedené inak, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, a každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola
podpísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá
v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju
vlastnoručne podpisujú.

Vo Vyšnej Myšli, 09.05.2014

.......................................................
príkazník

.......................................................
príkazca

