
PRÍKAZNÁ ZMLUVA UKIS 14/2022 
uzatvorená podla § 724 a nasledujúcich Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Clánok I 
Zmluvné strany 

1. Mesto Trencín 
Mierové nám. 2, Trencín 
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníckom, primátorom mesta 
ICO: 00312037 
DIC: 2021079995 
Bankové spojenie: CSOB, a.s. Trencín 
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243 
(dalej ten „príkazca") 

2. Lukáš Matejka 
adresa:I 
naroden 
kontakt: 
IBAN: SK 134 
(dalej ler , 

Clánok II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpecenie hospitalíty pre úcinkujúcich pocas koncertový rámci 
Hudobnej nedele na Mierovom námestí a Divadielok pod vežou v Átriu pod vežou v dnoch 7., 14., 
21. a 28.8.2022. 

Clánok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu splní príkaz - vykoná cinnost uvedenú v c l . II tejto zmluvy. 
Príkazník sa dalej zaväzuje, že dohodnutú cinnost vykoná osobne podla svojich najlepších 
schopností, znalostí a skúseností a v súlade s požiadavkami príkazcu. 

2. Príkazca sa zaväzuje, že pre príkazníka zabezpecí potrebné podklady a informácie k riadnemu 
splneniu príkazu. 

Clánok IV 
Odmena 

1. Príkazca sa zaväzuje uhradit príkazníkovi za vykonanie cinnosti uvedenej v cl. II penažnú odmenu vo 
výške 70 € (slovom: sedemdesiat eur). 
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2. Odmena bude príkazníkovi vyplatená do pätnástich (15) dní po riadnom splnení príkazu 
príkazníkom na úcet príkazníka. 

3. Príkazník prehlasuje, že si je vedomý svojich danových a odvodových povinností, ktoré 
vyplývajú z tejto zmluvy. 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vztah spravuje Obcianskych zákonníkom 
a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží príkazník a dva (2) 
rovnopis obdrží príkazca. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutocnit výlucne formou písomných dodatkov k tejto 
zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
úcinnost nadobudne v den nasledujúci po dní, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 
ods. 1 Obcianskeho zákonníka. 

5. Úcastníci prehlasujú, že si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvorili vážne a slobodne, 
nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, co potvrdzujú vlastnorucnými podpismi. 

Clánok V 
Záverecné ustanovenia 

im liiiiii. 

V Trencíne dna V Trencíne dna 

Príkazca: Príkazník: 

Lukáš Matejka 
primátor mesta 


