Príkazná z m l u v a č. 1/2022
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Príkazca:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
(ďalej v texte zmluvy
a
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Bank. spojenie:
(ďalej v texte zmluvy

Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33, 034 01 Ružomberok
Tatiana Babincová, riaditeľka
00355798
2020589791
SK 6309000000000056729028
len „príkazca")
Mgr. Rouseková Ivana

len „príkazník"
Článok I. Predmet príkazu

1. Príkazník sa zaväzuje uskutočniť vzdelávaciu prezentáciu pre objednávateľa v rámci realizácie
projektu Lebo na nich záleží, podľa nasledovných podmienok:
a) názov: Lebo záleží na vtákoch okolo nás
b) typ podujatia: prezentácia spojená s výkladom na tému:
Vtáctvo - súčasť sídliskového sveta. Ako pomáhať vtáčikom v meste?
c) miesto konania: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok
d) čas konania: 24.10.2022 o 16.00 hod.
e) termín príchodu je 30 min. pred začiatkom podujatia, doba trvania podujatia 1,5 hod.

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí a tak, aby realizácia
príkazu prebehla v zmysle platných právnych predpisov. Od príkazcových pokymov sa príkazník
môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu.
2. Príkazník z dôvodu vlastnej tvorivej práce nepreukazuje vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy
formou pracovného výkazu.
3. Príkazca je povinný poskytnúť príkazcovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné
na splnenie príkazu (napr. dataprojektora pod.) a poskytnúť príkazníkovi za uskutočnenie predmetu
príkazu primeranú odmenu.
4. Prípadnú zmenu termínu a času prezentácie sa príkazca zaväzuje dohodnúť najmenej 7 dní vopred.
Článok IV. Odmena a jej vyplatenie
1. Odmena za vytvorené dielo sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške:
150,€ (slovom: jednostopäťdesiat eur) a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou
vystúpenia (doprava, ubytovanie, strava, iné služby).
2. Cena diela je uvedená brutto. Z brutto ceny diela bude zrazená daň 19%. Príkazník je povinný
vysporiadať si sám všetky ostatné odvodové povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a legislatívy platnej v čase podpísania tejto zmluvy. Z brutto ceny budú uhradené:
príkazníkovi odmena v sume: 121,50 € a daň: 28,50 €.

3.
4.

5.

Odmena je splatná prevodom na bankový účet do 30 dní po ukončení vystúpenia.
Odmena podľa bodu 1 tohto článku, tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady príkazníka na splnenie
príkazu, vrátane nákladov, ktoré mu vzniknú z titulu cestovného, stravného, ubytovacích
nákladov, poplatkov za telefonické a iné služby, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonaním príkazu.
Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov objektívnych príčin na jednej či druhej strane (zlé
poveternostné podmienky, úraz, havária, choroba, epidémia, štrajk), nepatrí príkazníkovi
odmena. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane.

Článok V. Skončenie zmluvy
1. Zmluvný vzťah je možné skončiť
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán
b) riadnym vykonaním príkazu
c) odvolaním príkazníka príkazcom.

ČI. VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle je na znak súhlasu
oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že údaje vyššie uvedené sú
pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.
3. Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
dňom zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou
Slovenskej republiky.
5. Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Príkazník si je vedomý a súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol v súvislosti
s uzatvorením tejto zmluvy, v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov. Príkazca sa zaväzuje zabezpečovať ochranu osobných údajov v zmysle zákona a
neposkytovať osobné údaje účinkujúceho tretím osobám okrem povinností vyplývajúcich zo
zákonov SR.
7.

Zmluva ja vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva príkazník a dva príkazca,

v Ružomberku, dna
Príkazník:

Príkazca:

•ttitto knižnica Ruiombtrok
Podhora 33.034 01 Ružomberok
'ČO 00355798

