
 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

Projekt jest współfinansowany z EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego w ramachProgramuInterreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Príkazná zmluva  
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
UmowaZlecenie 

zawartawedług § 724 i zmianustawynr. 40/1964 Dz. U.  Kodekscywilny w brzemieniupóźniejszychzmian 
(dalejako„Kodekscywilny“)   

        
Článok 1  / Artykuł 1 

Zmluvné strany   
 

Príkazca /Zleceniodawca:  Kysucká knižnica v Čadci  
Sídlo /Siedziba:    Slovenská republika, 022 01 Čadca, 17. novembra 1258 
IČO /Regon:    36145068 
DIČ /NIP:    2021435625 
Štatutárny orgán /Osoba reprezentująca:PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
Bankové spojenie /Bank:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Kód banky /Kd banku (BIC/SWIFT):  SPSRSKBA 
Číslo účtu /Numerrachunku:  IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1532 
Osoby oprávnené jednať v Kysuckej knižnice v Čadci  /Osoby upoważnione do 
reprezentowaniaKysuckiejBiblioteki w Czadcy:  
-  zmluvné veci /w sprawachumownych:  PhDr. Janka Bírová, riaditeľka / tel. +421 915 806 838  
-  realizačné veci /w sprawachrealizacji :  Mgr. Janka Mudríková, koordinátor mikroprojektu /   
     koordynatormikroprojektu 

   Ing. Vlasta Mráziková, finančný manažér / menażerfinansowy 
   E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk 

     ekonom@kniznica-cadca.sk 
(ďalej v texte zmluvy len „Príkazca“ /dalej w tekściejako ,,Zleceniodawca“) 
 
a 
Príkazník /Zleceniobiorca:                   mgr Anna MENTEL  
Dátum narodenia /Dataurodzenia:         
     
Adresa /Adres 
Kontakt:            
Bankové spojenie /Bank:   
Číslo účtu / Numerrachunku:               
Kód banky /Kd banku (BIC/SWIFT):   
(ďalej v texte zmluvy len „Príkazník“ /dalejjako „Zleceniobiorca“) 
 

 
Článok 2 /Artykuł 2 

Predmet príkazu / Przedmiotzlecenia 
 

1. Predmetom príkazu je zrealizovanie činností rozvedených v rámci Špecifikácie predmetu príkazu 
v ods. 2 realizovaných v rámci mikroprojektu „Kysucká knižnica v Čadci 
a ŻywieckaBibliotekaSamorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve 
cezhraničných regiónov: INT/EB/ZA/1/I/A/0042 (ďalej len „mikroprojekt“) v rámci výkonu funkcie 
- odborný pracovník v oblasti regionálnej dokumentácie pracovnej skupiny Partnera 

mikroprojektu. 
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Przedmiotemzlecenia jest realizacjaprzytoczonych w ramachSpecyfikacjiPrzedmiotuZleceniaust. 2 
realizowanych w ramachmikroprojektu "KysuckaBiblioteka w Czadcy 
i ŻywieckaBibliotekaSamorządowa - Centra Informacji o DziedzictwiePrzyrodniczym 
i KulturowymTransgranicznychRegionów,, INT/EB/ZA/1/I/A/0042 (zwanedalej "mikroprojekt") 
wramachwykonywanychstanowisk 
- Specjalista w zakresiedokumentacjiregionalnej grupy roboczej Partnera mikroprojektu. 

 
2. Špecifikácia predmetu príkazu: Príkazník sa Príkazcovi zaviazal zrealizovať práce: 

a) pripravenie podkladov pre jednotlivé propagačno-prezentačné materiály mikroprojektu na strane 
Partnera a spolupodieľať sa na ich spracovaní a zostavovaní (4 letáky o informačných zdrojoch, 3 
záložky, publikácia), 

b) vykonáva ďalšie práce podľa potreby a podľa usmernení koordinátora aktivít mikroprojektu na 
strane Partnera, 

c) informačné a propagačné aktivity mikroprojektu v rámci publicity a informovanosti v zmysle 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 podľa usmernení 
Vedúceho Partnera mikroprojektu. 

Specyfikacjaprzedmiotuzlecenia. 
ZleceniobiorcazobowiązujesięwykonaćdlaZleceniodawcynastępujące prace: 
a) przygotowaniemateriałów do poszczególnychmateriałówpromocyjnychdlamikroprojektuzestrony 

Partnera orazudział w ich przetwarzaniu i kompilacji (4 ulotkio źródłachinformacji, 3 zakładki, 
publikacja), 

b) wykonywaćdalsze prace zgodnie z wymaganiami i zgodnie 
z wytycznymikoordynatoramikroprojektu, 

c) działaniainformacyjne i promocyjnemikroprojektów w 
ramachrozpowszechnieniainformacjizgodnie z ProgramemWspółpracyTransgranicznejInterreg V-
A Polska-Słowacja 2014-2020 i zgodnie z wytycznymi Partnera Wiodącegomikroprojektu. 
 

Článok 3 / Artykuł 3 
Doba a podmienky plnenia / Warunki i okres wykonaniazlecenia 

 
1. Predmet príkazu bol zrealizovaný v období od 15.02.2017 do 30.11.2017 v rozsahu 30 hodín. / 

Przedmiotzleceniabyłrealizowany w okresiemiędzy 15.02.2017 r. a 30.11.2017 r. 
zakresie30godzin. 
 

2. Predmet príkazu sa realizoval v ŻywieckejBibliotekejSamorządowej a na miestach dohodnutých 
Partnermi mikroprojektu. /Przedmiotzleceniazostałzrealizowany w 
ŻywieckiejBiblioteceSamorządowejoraz w miejscachuzgodnionych z Partnerom Mikroprojektu. 

 
3. Zrealizované pracovné činnosti si Príkazník bude evidovať na tlačive tzv. Pracovný výkaz, ktorý 

bude prílohou tejto zmluvy. /ZrealizowanedziałaniaZleceniobiorcabędzieewidował na drukutzw. 
Wykazu prac, załączonego do niniejszejumowy. 

 
Článok 4 / Artykuł 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán / Prawa i obowiązki prac umowy 
 

1. Príkazník bol povinný vykonať príkaz osobne podľa svojich znalosti a schopností v záujme Príkazcu 
a podľa súhlasu podpísaného Príkazníkom dňa 15.02.2017. /Zleceniodawcazobowiązany jest do 
wykonaniazleceniaosobiściezgodnie z jegowiedzą i umiejętnościami w 
interesieZleceniodawcyorazzgodnie z umowąpodpisanąprzezZleceniobiorcąwdniu  15.02.2017 r. 
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2. Príkazník sa zaviazal vykonávať príkaz podľa tejto zmluvy v dohodnutom čase a v súlade 

s harmonogramom mikroprojektu v dobe uvedenej v článku 3 ods. 1., tak ako to bolo dohodnuté dňa 
15.02.2017 na Pracovnom rokovaní v ŻywieckejBibliotekeSamorządowej a so súhlasom Príkazníka. 
/Zleceniobiorcazobowiązujesię do realizacjizleceniazgodnie z niniejsząumową w 
uzgodnionymterminie i zgodnie z harmonogramemwdrażaniamikroprojektu w terminieokreślonym w 
art. 3 ust.1, zgodnie z ustaleniami z dnia 15.02.2017 r. na spotkaniuroboczym w 
ŻywieckiejBiblioteceSamorządowej i za zgodąZleceniobiorcy. 

 
Článok 5 / Artykuł 5 

Odmena a spôsob jej vyplácania / Wynogrodzenie i sposóbjegowypłacenia 
 

1. Príkazca je povinný vyplatiť príkazníkovi odmenu len v prípade, že na zrealizované činnosti bude 
dostatočný objem finančných prostriedkov následne vygenerovaných v elektronickom systéme 
Generátor žiadostí a zúčtovaní – Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v položke 
Personálne náklady, k čomu dal Príkazník súhlas dňa 15.02.2017 a na základe predloženého 
Pracovného výkazu. /Zleceniodawca jest zobowiązany jest do 
zapłatynarzeczZleceniobiorcywynagrodzeniatylkowtedy, gdy na 
zrealizowanedziałaniabędąwystarczająceśrodkiwygenerowane w 
systemieelektronicznejaplikacjiGeneratorWniosków i Rozliczeń – Program Interreg V-A Polska - 
Słowacja 2014-2020 w kategoriikosztyosobowe, z czymzgodziłsięZleceniobiorca w dniu15.02.2017 r. 
 

2. Na základe uvedeného v ods. 1. patrí Príkazníkovi odmena za vykonanie príkazu podľa tejto 
zmluvy vo výške 270,- EUR (slovom /słownie: dvestosedemdesiat Eur), z výmeru 9,- Eur /1 hod. 
/Na podstawieust 1 obejmująZleceniobiorcynależysiąwynagrodze bude za realizacjęzlecenia w 
ramachniniejszejumowy w wysokości 270- EUR, stawka 9,- Eur /1godzina. 

 
3. Splatnosť odmeny podľa ods. 1. a 2. tohto článku je po splnení príkazu (predmetu príkazu) 

a vygenerovaní finančných prostriedkov podľa ods. 2. tohto článku najneskôr do 29.12.2017 
a uskutočňuje sa prevodom z účtu Príkazcu na číslo účtu Príkazníka, uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy. /Terminpłatnościwynagrodzeniazgodnie z ust. 1 i 2 niniejszegoartykułu, jest po 
spełnieniupoleceń (przedmiotuzlecenia) i wygenerowaniaśrodkówfinansowychzgodnie z ust. 2 
niniejszegoartykułu,, nie późniejniż do 29.12.2017 i bądziewykonany w formieprzelewu 
z rachunkuZleceniodawcy na rachunekZleceniobiorcy, podany  w tytuleniniejszejUmowy lub wypłaty 
w gotówce od Zleceniodawcy w trakcie realizacjizamówienia. 
 

4. Zmluvné strany sa vopred dohodli na tom, že odmena sa Príkazníkovi vypláca brutto a že z vyplatenej 
odmeny  Príkazník si vysporiada svoje daňové a iné odvodové povinnosti v zmysle platných právnych 
predpisov v Poľsku. / Stronywcześniejuzgodniły,żewynagrodzeniebędziewypłacane brutto i z tej 
kwotyZleceniobiorcaopłaciswojezobowiązaniapodatkowe i inneobowiązkoweświadczeniazgodnie 
z obowiązującymiprzepisamiprawa w Polsce. 

 
Článok 6 / Artykuł 6 

Skončenie zmluvy / Ukończenieumowy 
 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť /Stosunekumownymożezostaćrozwiązany: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán /w drodzepisemnejzgodyobuUmawiającychsięStron, 
b) riadnym vykonaním príkazu /poprzezprawidłowewykonaniezamówienia, 
c) odvolaním Príkazníka Príkazcom /przezodwołanieZleceniobiorcyprzezZleceniodawcę. 
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Článok 7 / Artykuł 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán 

z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka o príkaznej 
zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. /Stosunkiprawne, 
prawa i obowiązki, które nie sąobjęteniniejsząUmową, jak równieżroszczeniaStronwynikających 
z niniejszejUmowypodlegająprzepisom § 724 do § 732 KodeksuCywilnego w sprawieumówyzlecenia, 
a takżeodpowiednichprzepisówogólnychKodeksuCywilnego. 
 

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 
najvýstižnejšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného.  
/W przypadku, gdyjakiekolwiekpostanowienieniniejszejUmowy jest nieważne lub bezskuteczne, nie 
dotyczy to pozostałychpostanowieńniniejszejUmowy, którepozostająważne i obowiązujące. W 
takimprzypadkustronyzobowiązująsię do zastąpienianieważnych lub, 
odpowiedninieobowiązującychpostanowieńnowymi, 
którebardziejodpowiadająpierwotniezamierzonemucelowipostanowień , którestraciłyswoją moc 
prawną. 

 
3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. /Poprawki do niniejszejUmowymogąbyćwprowadzanetylko w 
formiepisemnychpoprawekpodpisanychprzezobiestronyumowy. 

 
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhoveniach, pričom Príkazca obdrží dve exempláre a Príkazník jedno 

vyhotovenie zmluvy. /Umowazostajesporządzona w trzechrównoważnychkopiach: 
Zleceniodawcaotrzymujedwiekopie, a Zleceniobiorcajednąkopięumowy. 

 
5. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná prvým nasledujúcim dňom jej 

zverejnenia na webovom sídle Príkazcu (bez osobných údajov príkazníka). /Umowawchodzi w życie 
z dniempodpisaniaprzezobiestrony i obowiązuje od pierwszegodnia po jej opublikowaniu na 
stronieinternetowejZleceniodawcy (bez danychosobowychZleceniobiorcy). 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po 

uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. S obsahom zmluvy sa oboznámili a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. /Stronyumowyoświadczają, żezawarłyumowęswobodnie, bez 
jakiegokolwiekprzymusu, bez nacisku i po rozważeniu. Oświadczająrównież, że nie 
sąświadomejakichkolwiekfaktów, któremogąprowadzić do nieważności, nieskuteczności tej umowy. 
Zapoznałysię z treściąumowy i podpisująjąwłasnoręcznie na znak zgody. 

 
7. Príkazník ako dotknutá osoba podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, udeľuje Príkazcovi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto 
zmluve. Zároveň príkazník berie na vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované 
a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. Súhlas Príkazníka udelený podľa tohto bodu sa 
vydáva na celú dobu platnosti a trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu jej 
archivovania. /Zleceniobiorcajako osoba zainteresowanazgodnie z ustawąnr. 122/2013 Dz.U. w 
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sprawieochronydanychosobowych z późniejszymizmianami, udzielaZleceniodawcyzgody na 
przetwarzaniedanychosobowychpodanych w niniejsząUmowąRównocześnieZleceniobiorcanierzedo 
wiadomości, żeprzetwarzane dane osobowebędąarchiwizowane i usuwanezgodnie 
z obowiązującymprawem. ZgodaZleceniobiorcy jest udzielana na podstawieniniejszegoartykułu i jest 
ważnaprzezcały okres ważności i czasutrwaniazwiązkuumownego i po jegozakończeniu w celu 
archiwowania. 

 
 
V Žywci, dňa /W Žywcu, dňa  15.12.2017            V Čadci, dňa / W Čadcy, dnia15.12.2017 
Príkazník /Zleceniobiorca:                                               Príkazca /Zleceniodawca: 
 
 
 
 
 
................................................                                              ................................................ 
mgr Anna Mentel PhDr. Janka Bírová 
                                                                                        riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 

 


