
PRÍKAZNÁ ZMLUV A
(podl'a § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

~-,,,."q ,n··L·Zmluvné strany

Príkazník:
So sídlom:
IČO:
Zastúpený:

PRlA TELlA MÚZY
Komenského 18,071 01 Michalovce
35571764
Ján Štunda

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
Zastúpen)':

OZ ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach
Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
42243297
PhDr. Vasiľová Alena

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Prikaznú zmluvu o vykonaní činností.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je: zapožičanie kostýmov spojené s programom a súťažou pre podujatie:

"jVliss ježihaba alebo Neboj sa II iné hurrurozprávky v knižnici".

Služby sú poskytované osobne od 28.10.2015 do 28.10.2015 od 10.00 do 12.00 (pre 1. stupeň ZŠ)

lIT. Dohodnuté podmienky

3.1.Príkaznfk sa zaväzuje:
. chrániť práva a oprávnené záujmy príkazcu
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s prácami,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy

- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne záväzných
právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil

3.2.Prílmzca sa zaväzuje:

- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní predmetu tejto
zmluvy

- poskytnúť príkazníkovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou pridelených kompetencií
....__.,-.poskytnúť príkazníkovi dostatočné technické vybavenie

IV. Cena a platobné podmienky

Za vykonanie predmetu zmluvy sa prikazca zaväzuje vvplatiť príkaznikovi odmenu jednorázovo vo
výške 50,00 EUR. Z odmeny si bude daň odvádzať sám v zmysle zákona o dani z príjmov.
Odmena bude uhradená na účet prrkaznika



V. Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 28, I0,2015 do 28, l 0,20 15,

VI. Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán
2, Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom ich

platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre ne

ustanovenia Obchodného zákonníka,
4. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná

strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú vlastnoručným

podpisom.

V Michalovciach, dňa: 28,10,2015

Príkazca Prikazmk

---,- . -----_ - .. -----------_ _-_ _-----------------


