
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

Uzatvorená podľa § 724 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky 

zákonník 

Príkazca: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SKSl 8180 0000 0070 0050 4489 

zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 

a 

Príkazník: 

Ing. Miriama Reifová 

adresa: 1 

rodné čísle 

bankové spojenie: 

IBAN: ~ 

L Kočovce 

i9 

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho 

zákonníka 

Čl.1 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka uskutočniť prezentáciu remesla a remeselných 

výrobkov - kováčstvo a výroba rôznych predmetov z látky. 

2. Remeselno-ovocinárske dni v rámci projektu TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime 

Európske Tradície, kód projektu 304021(977. 

3. Miestom konania je mesto Bučovice. 

4. Príkazník pri výkone vyššie uvedenej činnosti koná v mene a na účet príkazcu. 

Čl. 2 

Doba platnosti zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na deň 11. jún 2022 od 9,00 hod. do 19.00 hod. 

Čl. 3 

Odmena príkazníka 

1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej odmene príkazníka vo výške 150,- EUR (slovom 

jednostopäťdesiat eur). 



2. Odmena je splatná do 15 dní od splnenia príkazu, pripísaním dohodnutej sumy na bankový 

účet príkazníka: : 

3. V dohodnutej odmene sú zohľadnené aj všetky náklady príkazníka, súvisiace s plnením 

predmetnej činnosti. 

Čl.4 

Správa o vykonaní práce 

Správu o vykonaní práce spolu s evidenciou pracovného času a fotodokumentáciou doloží odbor 

regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Čl. s 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príkazca zabezpečí príkazníkovi primerané podmienky k vystúpeniu v mieste výkonu práce. 

2. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. 

3. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme 

príkazcu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov 

príkazcu. 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie zostáva 

príkazcovi a jedno vyhotovenie dostane príkazník. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle príkazcu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

Príkazca 
- 1 JúN 2022 

V Trenčíne, dňa ............. _::.;.:..:.:.,-· 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Príkazník 

V &:t~t1.1/dňa ... f~~ .. \:.?:::? 2 

( 

Jng. Miriama Reifová~ 




