
PRÍKAZNÁ ZMLUVA t cJ.olb' /05Íf3 

uzatvorená podľ § 724 a nas l. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov -

Občiansky zákonník medzi zmluvnými stranam i: 

Príkazca: 
Trenčiansky samos ávny kraj 

sídlo: K dolnej s tani i 7282/20A, 911 O 1 , Trenčín 

IČO: 36126624 

bankové spojen ie: tátna pokladnica 

číslo účtu: SK5 I 81 O 0000 0070 0050 4489 

zastúpený predsedo Ing. Jaroslavom Baškom 

a 

Príkazník: 
Ján Zeman 

nar.: 

bytom: 

rod.č . : 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

916 01 Stará Turá 

zmluvné strany sa ohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy (ďalej Jen „zmluva") 

Čl. l 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetot zmluvy je záväzok príkazníka vykonať pre príkazcu prezentáciu svojho remesla 

a ukážku ošikárskej výroby v rozsahu 16 hodín, v rámci udržateľnosti mikroprojektu 

„Májový j rmark femes lníku na Trenčínském hrade" podľa zadania Oddelenia komunikácie 

a medzinár dných vzťahov Ú radu Trenčianskeho samosprávneho kraja na poduj atí 

„Karlovsk gastrofestival", ktorý sa bude konať v dňoch 1. a 2. októbra 20 16 vo Velkých 

Karlovicíc v Z línskom kraj i. 

Príkaz ík pri výkone vyššie uvedenej č i nnosti koná v mene a na účet príkazcu. 

Čl. 2 

Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva s uzatvára na dobu určitú, t.j. na dva dni 1. 1 O. 2016 a 2. 10.2016 a to v obidva dni 

v čase od 10.00 h. do 18.00 h. 



Čl. 3 

Odmena príkazníka 

1. Zmluvné str ny sa dohod li na peňažnej odmene príkazníka vo výške 200,- EUR (slovom 

dvesto eur). 
2. Odmena j e s latná do 30 dní od splnenia príkazu, pripísaním dohodnutej sumy na bankový 

účet príkazní a uvedený v záhlaví tej to zmluvy. 
3. V dohodnute odmene sú zohľadnené aj všetky náklady príkazníka, súvisiace s plnením 

predmetnej č nnosti. 

ČL 4 

Správa o vykonaní práce 

1. Správu o vy onaní práce spolu s evidenciou pracovného času a fotodokumentáciou doloží 

Príkazník d 1 O pracovných dní od vykonania práce. 

Čl. s 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príkazca za ezpečí príkazníkovi primerané podmienky k prezentácii v mieste výkonu práce. 
2. Príkazník j povinný vykonať príkaz osobne. 
3. Príkazník j povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme 

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

príkazcu. 
4. Od príkaze vých pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak j e to nevyhnutné v 

záujme prí azcu a ak nemôže včas dostať j eho súhlas; inak zodpovedá za škodu. 

ČI. 6 

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

príkazcovi jedno vyhotovenie dostane príkazník. 
2. Práva ap vinnosti zmluvných strán v zm luve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveni i Občianskeho zákonníka. 
3. Táto zmlu a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasl dujúcim po dni jej zverej nenia na web sídle príkazcu. 
Zmluvné s rany vyhlasujú, že zmluvu uzavre li s lobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 

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

znak súhl u zmluvu podpisujú. 

V Tre nčíne d ňa „„„ ~„~„.~~'..: . ~~~~ „ 

Príkazca ..J Príkazník 

„„ .. i~~~~:~~~·:·iŠk~„.\~ "''"''' / ' "' '' '''''''''"'''' ''' ' ' '' ' ' '' '' 

Ján Zeman 
predseda 


