príkazná zmluva
uzavretá podl'a § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v znení neskoršich

predpisov

článok I.

Zmluvné strany

Príkazca:

Kysucká knžnica v Čadci

Sídlo:

Ičo:

DIČ:
Statutámy orgán:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

17.novembra 1258,022 01 Čadca
36145068
2021435625
PhDr.JaŇa Bírová, riaditeťka
Štátna pokladnica
IBAN: SK48 8l80 0000 0070 0048 1360

Osoby oprávnené jednat' v:
- zmluvných veciach: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
- v realizačných veciach: Mgr. Helena Pagáčová, koordinátor projektu
Telefonický kontakt: 09l 5 572 254
E-mail. adresa: pagacovafDkniznica-cadca.sk
(ďalej v texte zmluvy len ,,pfikazca")

a

Príkazník:
Adresa:
Dátum narodenia:
Kontakt:
čísloúčtu,

Zuzana Jesenská - Kubicor,á

Členok II.
Predmet príkazu

l.

Predmetom príkaztt je zrealizovanie podujatia v rámci projektu Aktivizácia seniorov
umenim - projekt je podporený z Dotačnéhosy§tému Ministerstvom kultúry

Slovenskej republiky a spolufinancovaný
č, zmlury: NIK-3257 12017 l2,1.
2.
3.

Žitinským samosprávnym krajom;

Príkaznik sa príkazcovi zavázďle vykonať činnosť:príprava a realuácia
prednášok a tvorivých výtvarných dielní.
Specifi kácia predmetu príkazu:
- Cyklus podujati z oblasti výtvamého umenia s názvom Výtvarné umenie je pre
mňa zdrojom krásnych snov. Prezentácie o umení a výtvarné tvorivé dielne.
Príprava cyklu 4 prezentácií o umení. Témy prezentácií: Tajomstvo farieb, Insitní
maliari, Maliari tisícročia,Optické klamy vo v}.tvarnom umení. Príprava 4
tematickýclr tvorivých dielní (zabezpečenie materiálu na tvorivé dielne, výber
vhodných vlitvarných technik rešpektujúcichvek a schopnosti seniorov.
Premietanie prezentácii s v,ýkladom a aktivizovanie poslucháčov k téme; tvorivé
dielne inšpirovanéprezentáciami (mandaly, tvorba záložiek, obalov na knihy,
paspatlovanie a obojručné keslenie). Predpokladaná doba trvania pripravy a
výkonu príkazu spolu: 32 hodín; 16 hodín príprava na podujatia; 16 hodín
realizácia prednášok a tvorivých dielní (8 podujatí v twani 2 hod. + 2 hod.
priprava).

/

a čas konania: Centrá sociálnych služieb a zaiadenia pre seniorov
v Čadci a okolí v dňoch od 29.6.do 31,8.2017 od 9.00 hod.
Miesto

čbnok IIL

Doba a podmienky plnenia
1.

2.

Táto zmluva sa uzatvara na dobu určitú,od 2'7.06.2017 až3\,08.2017.
Príkaznik sa zaviizuje lrykonať príkaz podl'a Čl. II. telto zmluvy.

Práva
1.

2.

J.

a

čIánok IV.
povinnosti zmluvných strán

Príkazníkje povirurý lrykonat' príkaz osobne.
Príkazníksa zavázýe vykonávat' príkaz podťa tejto zmluvy v dohodnutom čase - v dňoch od
29.6.2017 do 31.8.2017 v centrách sociálnej starostlivosti a zariadeniach pre seniorov
v meste Čadca a okolí..
Príkazník z dóvodu vlastnej tvorivej práce (vykonáva prikaz podťa svojich schopností
a znalostí) nepreukazuj e vykonanie príkazu podfa tejto zmluvy formou pracovného qíkazu.

Clánok Y.
Odmena a sp6sob jej ryplácania

1. Príkazníkovi patri

odmena za lykonanie príkazu podLa tejto zmluvy vo qýške 256,00 EUR
(slovom dvestopát'desiatšest' Eur).
2. Splatnost' odmeny podla bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy je po splnení príkazu (predmetu
príkazu) najneskór do 10.09.2017 a uskutočňuje sa prevodom z účtupríkazcu na čísloúčtu
príkaznika, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
J. Odmena podl'a bodu 1 tohto Čl. tejto zmluvy zahrňa všetky náklady príkazníkana splnenie
príkazu podťa tejto zmluvy wátane nákladov, ktoré mu vznikrrú z titulu cestovného,
stravného, ubl.tovacích nákladov, poplatkov za telefonické služby a iné služby, ktoré mu
vznikli v súvislosti s rrykonaním príkazu.
4. Odmena sa vypláca brutto.
Zmluvné strany sa vopred dohodli na tom, že z vyplatenej odmeny podťa tejto zmluvy
príkazca nevyberie daň z príjmu a túto je povinný vysporiadat' príkazníkako daňovník sám
v zmysle zákona č. 59512003 Z. z, o dani z prijmov (ďalej len ,,Zíů<on o daní z príjmov").
Príkazník je povinný lysporiadat' sám aj všetky ostatné odvodové povinnosti vlplývajúce zo
všeobecne závázný ch právnych predpisov

článot VI.
Sankcie

1.

2.

Príkazníksa zavázuje príkazcovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20 %o z odmeny
určenej podťa Č1. IV bodu 1 tejto zmluvy ak dohodnutú činnosťnevykoná riadne a včas.
Ak príkazca nezaplati dohodnutú odmenu podťa Čl. V. bod 1 a2 íejto zmluvy riadne a včas,
prikazník je oprávnený požadovaťod neho urok z omeškania vo výške podťa ust. § 3
nariadenia Vlády SR ě. 8711995 Z, z., ktorym sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Občianskeho zákormíka v platnom znení.

J.

Plnenie príkazu podťa tejto zmluly vyhodnocuje osoba oprávnená jednať za príkazcu
v realizačných veciach uvedená v záhlavi zmluvy; pokiať prikaz nebol splnený podťa
pokynov príkazcu ani po písomnom upozornení, príkazníknemá právo na vyplatenie
odmeny podťa tejto zmluvy.
C|ánok VII.
skončenie zmIulry

l

/

.

a)
b)

c)

2.

Zmluvný yzt'ah je možnéskončit':
písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
riadnym vykonaním príkazu,
odvolaním prikazníka príkazcom

Prikazca móže odvolať príkaznika kedykoťvek a ío aj bez uvedenia dóvodu a to čiastočne
alebo v celom rozsahu. Odvolanie nadobúda účinnost'dňomjeho doručenia príkazníkovi.Od
účinnostiodvolania prikazníka je príkazník povinný urobit' všetko to, čo neznesie odklad,
aby prikazca alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

článok VIII.

záverečnéustanovenia

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky
zmluvných strán z tejto zmluly vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732
Občianskeho zákonnika o príkaznej zmluve, ako i prislušnými všeobecnými ustanoveniami

2.

3.
4.
5.

6.

občianskeho zákonrrika
Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné,nedotýka sa
to ostatných ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.Zmluvné strany sa v
tomto pripade zavázujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinnéustanovenie novým
ustanovením, ktoré najvýstižnejšie zodpovedá póvodne zamýšl'anému účeluustanovenia
.

neplatného, resp, neúčinného.
V prípade, že táto zmhya zakotvuje povinnosť doručovat' druhej strane, doručuje sa na adresy
(poštou) uvedené v záhlavi tejto zmluvy.
Meniť a doplňať obsah tejto zmluly je možnélen vo forme písomných dodatkov podpísanými

oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch r,ryhoveniach, pričom prikazca obdržídve vyhotovenia a
prikazník jedno vyhotovenie zmluvy, Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných
strán a účinnáprvým nasledujúcim dňom jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu (bez
osobných údajov pdkazníka).
Zmhxné strany vyhlasujú, že zmluvu lzavreli slobodne avážne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokol'vek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že
im nie sú známe žiadle skutočnosti, ktoré by mohli spósobit' neplatnost', resp, neúčirurosť
tejto zmluvy, Obsah zmluvy si prečítalia na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne

podpiSujú.

7. Príkazník ako dotknutá osoba podl'a zákona č. I22l20l3 Z. z,

o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov, udel'uje príkazcovi súhlas na spracovanie
osobných údajov uvedených v tejto zmluve. Zároveň príkazníkberie nt vedomie, že

spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými práynymi
predpismi. Súhlas príkazníka udelený podl'a tohto bodu sa vydáva na celú dobu
platnosti a trvania tohto zmluvného vzt'ahu a po jeho skončeni po dobu jej
archivovania.

V Čadci. dňa21.06.2017

V Čadci, dňa27.06.2017

Príkazca:

ztuana Jesenská - kubicová

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci

