
Č. zmluvy  ZMD 49/2022/38 MFF 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA 

uzavretá podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 

 

medzi 

 

Príkazcom    MESTO  MYJAVA 

so sídlom  nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01  Myjava 

zastúpeným Pavlom Halabrínom, primátorom mesta 

IČO: 00309745,  DIČ: 2021081491 

a 

Príkazníkom  Jakub Beran 

bydlisko:  

narodený:  

rodné číslo:  

č. OP:  

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Príkazník sa zaväzuje v rámci Myjava 2022 - 62. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu 

konaného v dňoch 15.6.2022 – 19.6.2022  , vykonať nasledovné práce: príprava a realizácia 

programu divadlo – Jak sa gazdiné o svinu postarali. 

 

Odmena príkazníka 

 

Na základe čl. I. príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi : 

a) ubytovanie                                     b) stravné                                     c) cestovné   

 

cestovné náhrady musia byť vyúčtované v zmysle ustanovení zák. č. 283/2002 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov a to na základe  predložených platných účtovných dokladov. 

 

III. 

Povinnosti príkazcu 

 

Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom, poskytnúť mu všetky potrebné podklady na 

splnenie príkazu. 

 

IV. 

Povinnosti príkazníka 

 

Príkazník sa zaväzuje postupovať pri plnení príkazu rýchlo a hospodárne. Zároveň sa zaväzuje 

priebežne informovať príkazcu o postupe pri plnení predmetu zmluvy. Príkazník vyúčtuje cestovné 

náhrady najneskôr do 10. dní odo dňa ukončenia festivalu aj s predložením zdokumentovaných 

výdavkov. 

 



V. 

Zánik príkaznej zmluvy 

 

Príkazná zmluva zaniká: 

a) splnením príkazu v súlade s čl. I., 

b) odvolaním príkazu príkazcom, 

c) vypovedaním príkaznej zmluvy príkazníkom, 

d) zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca. 

 

VI. 

Všeobecné ustanovenia 

V otázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia a  § 724 a nasledujúce 

Občianskeho zákonníka. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka   dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Myjave, dňa 13.05.2022                                                      V Papradne, dňa 13.05.2022                          

 

 

 

 

 

.................................                                       .................................. 

Pavel Halabrín                                                                             Jakub Beran 

primátor mesta                                                                 príkazník                                     

príkazca    

 


