PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 3/2021
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)
medzi
Príkazca:
Obchodný názov:Obec Lendak
Sídlo:

Kostolná 14, Lendak

IČO:

00326321

IČ DPH:

–-

DIČ:

2020697206

Registrácia:

369/90 Zb.

Zastúpený:

Pavlom Hudáčekom, starostom obce

a
Príkazník:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:

Anna Majerčáková
Zadná 27 , 05907 Lendak

Dátum narodenia:

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz") príkazníkom pre príkazcu:
Účasť na on-line konferencii, konanej 25.6.2021 na Obecnom úrade v Lendaku a porozprávanie príbehov o kultúre
a zvykoch regiónu a udelenie Čestného uznania v rámci realizácie mikroprojektu č. INT/ET/TAT/III/B/0214 s
názvom „Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec Lendak” Projekt je
spolufinancovcaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
II.
POVINNOSTI PRÍKAZNÍKA
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz
vykonával sám.
Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu a previesť na
príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu.
III.
POVINNOSTI PRÍKAZCU
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi vopred alebo na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na
splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu.
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu v dohodnutej výške v článku V. tejto zmluvy.

IV.
INÉ USTANOVENIA
Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzu príkazcom a príkazníkom.
Príkazca neposkytuje príkazníkovi žiadne pracovné pomôcky.
V.
ODMENA PRÍKAZNÍKOVI
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene príkazníkovi vo výške 174,42.- Eur (slovom: Stosedemdesiatštyri
42/100 Eur)
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom:
□* v hotovosti.
Vystavením výdavkového pokladničného dokladu príkazca potvrdzuje, že príkaz bol splnený a príkazník
svojim podpisom na predmetnom výdavkovom pokladničnom doklade príkazcu potvrdzuje, že odmenu
prevzal.
alebo:
□* bezhotovostným prevodom v prospech účtu príkazníka: ……………………………………/……………….
Realizáciou bezhotovostného prevodu príkazca potvrdzuje, že príkaz bol splnený a v prípade, že sa uvedená
platba na účet príkazcu nevráti, bude sa mať za to, že príkazník odmenu prevzal.
* platná alternatíva je označená X
Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude uhradená v
dohodnutej výške, za priznanie a zdanenie príjmu príkazníka podľa tejto zmluvy zodpovedá príkazník.

V.
OSOBNÉ ÚDAJE PRÍKAZNÍKA
Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých príkazca dostane jedno vyhotovenie a
príkazník jedno vyhotovenie.
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia v písomnej podobe dodatkom k tejto zmluve.
Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Lendaku, dňa 17. 6. 2021

..................................................................
Príkazca

.............................................................
Príkazník

