PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzatvorená podla § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi :
Príkazca:
štatutár - zástupca:
so sídlom:

a
Príkazník :
trvalý pobyt :
dátum narodenia :
Bankový účet :

Ľubovnianske osvetové stredisko
Ing. Martin Karaš, riaditeľ ĽOS
Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 37781251
DIC: 2021448297
Emília Selepová, sólistka
Okružná 46, 064 01 Stará Ľubovňa
27. 10. 1975
číslo OP: EP 963 902
SK04 0900 0000 0005 3016 3907

Článok I
Predmet príkazu
 Príkazník sa príkazcovi podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že pre príkazcu vykoná nasledovnú činnosť:
Vystúpenie sólistky zo Starej Ľubovne na podujatí „ Lackovský košík“
Dátum podujatia: 06. 08. 2022
Miesto podujatia: Lacková
2. Príkazníkovi za riadne a včasné splnenie príkazu patrí odmena vo výške 30 € (slovom: tridsať eur)
za podmienok stanovených v bode čl.1 tejto zmluvy.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí
tak, aby bol predmet príkazu vykonaný čo najrýchlejšie a s čo najnižšími nákladmi. Príkazník bude vykonávať
stanovenú činnosť s maximálnou odbornou starostlivosťou podľa zmluvy a platných predpisov.
2. Príkazník sa zaväzuje plniť príkaz podľa príkazcových pokynov, od ktorých sa môže odchýliť len po súhlase
príkazcu. V prípade nedodržania pokynov príkazcu zodpovedá príkazník za prípadnú spôsobenú škodu, ktorá
príkazcovi vznikne.
3. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne a v stanovenom termíne.
4. Príkazník je povinný podať príkazcovi včas správy o postupe plnenia príkazu a po úspešnom vykonaní príkazu
previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu a predložiť mu k predmetu plnenia príslušné doklady.
5. Príkazca zabezpečí vhodné podmienky vopred dojednané s príkazníkom.
6. Príkazca je povinný príkazníkoví za úspešné splnenie príkazu poskytnúť odmenu vo výške stanovenej v
článku III tejto zmluvy.
Článok III
Odmena príkazcu
1. Príkazníkovi za úspešné uskutočnenie príkazu patrí odmena vo výške 30 € (slovom: tridsať eur).
2. Odmena je splatná prevodným príkazom na hore uvedený účet príkazníka po uskutočnení akcie.
3. Príkazník je povinný vysporiadať daň z príjmov s miestne príslušným správcom dane – daňovým úradom
podľa trvalého pobytu príkazníka.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je platná a účinná dnom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Túto príkaznú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov uzatvorených a
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Platnosť zmluvy zaniká splnením príkazu alebo jednostranným vypovedaním. Výpoveď je platná a účinná
dňom doručenia druhej strane.
4. Na právne vzťahy založené touto zmluvou a ňou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka v platnom znení.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
V Starej Ľubovni, dňa 02. 08. 2022

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

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

