
PRíKAzruÁ zĺvlLUVA

uzatvorená podľa 5 724 zák.č.40/7964 Zb. občianskeho zákonníka vznení neskorších predpisov (d'alej
len "zmluva") medzi zmluvnýmĺ stranami:

Príkazca: Mikroregión 11 PLUS
sídlo: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 CÍfer
lČo: ąs 738 8o7
Dlč:2023563652
V mene ktorej koná: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda

(d'alej len,,príkazca")

Príkazník: Matej Martinček
trvalé bydlĺsko:

dátum naroden
Bankové spojen

Veľký Grob

(d'a lej len,,príkazník"|

článok l
Predmet zmluvy

1.1 Toto zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu vykoná nasledovné činnosti:

- moderovanie festivalu Mikroregĺónu 1]. PLUS

1.2 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri
vykonávaní činností uvedených v ods. ]..L tohto článku zmluvy príkazníkom pre príkazcu.

článok l!
Práva a povinnosti príkazníka

2.1- Príkazník je povinný postupovať pri vykonávaní činnosti v zmysle čl. l s vynaložením primeraného
úsilia a s odbornou starostlivosťou, podľa svojich schopností a znalostí a v súlade s platnými právnymi
predpismi.

2.2 Pri vykonávaní čĺnnosti v zmysle čl. l bude príkazník postupovať podľa pokynov príkazcu a chránĺť
jeho práva a oprávnené záujmy. Príkazník je povinný oznámiť príkazcovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
vykonávaní činností v zmysle tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov príkazcu.

2.3 Príkazník je povinný vykonávať činnosť v zmysle čl. l osobne. Veci, ktoré príkazník prevzal V mene
príkazcu od tretích osôb pri uskutočňovaní činnostĺ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu po ich
prevzatí príkazcovi'



-
článok ttt

Práva a povinnosti príkazcu

3.1' Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní
potrebných dokladov a informácií, od ktorých závisí kvalĺtné vykonávanie činnostĺ v zmysle čl. l zo strany
príkazníka. V prípade potreby vystaví príkazca príkazníkovi osobitné plnomocenstvo.

3.2 Príkazca je povĺnný poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žĺadosť priemrané prostriedky
nevyhnutné na splnenĺe príkazu a nahradĺť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynlaožené pri
vykonávaní príkazu.

článok lV
Odmena

4.L Dohodnutá odmena je 80 EUR . odmena je splatná po uplynutí doby na ktorú sa zmluva uzatvára,
a po schválení časového harmonogramu a špecifikácie činností vykonaných príkazníkom pre príkazcu
odovzdaného príkazníkom príkazcovi po poskytnutí činností príkazníkom pre príkazcu v zmysle tejto
zmluvy.

4.2 Splatnosť odmeny je L0 dní od dňa schválenĺa časového harmonogramu a špecifikácie čĺnností
príkazníka príkazcom, odovzdaného v zmysle bodu 4.]., a to prevodom na bankový účet príkazníka
uvedený v záhlaví tejto dohody.

č|ánok v
Doba trvania zm!uvy a skončenie zmIuvného vzťahu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Zmluvný vzťah začína plynúť 29.o7.2oL7 a končí 29.o7.ŻoI7

Zmluvný vzťah zaniká:

a) písomnou dohodou zmluvných strán k určenému dňu;
b) uplynutím doby na ktoný bol dojednaný;
c) d'alšími spôsobmiv zmysle 5 731 občianskeho zákonníka.

článok Vt

Mlčanlivosť

Príkazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, skutočnostiach a informáciách
ohľadne príkazcu a jeho podniku (obchodné tajomstvo), o ktonich sa dozvie počas plnenia predmetu
zmluvy. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

čtánok V!t
Záverečné ustanovenia

7.L Táto zmluva nadobúda platnosťdňom podpĺsu zmluvnýmistranami.

7.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len písomnýmĺ dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnýmistranamĺ.

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoąich každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

5.1

5.2

5.3



7.4 Pokiaľ sú niektoré ustanovenĺa tejto zmluvy právne neúčinné, alebo sa takými stanú, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu platné a účinné' Neúčinné ustanovenia budú
nahradené takými, ktoré sú účinné a najviac zodpovedajú hospodárskemu účelu tejto zmluvy.

7.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu sjej obsahom ju
podpísali.

V Cíferĺ dňa 27 .o7 'ŻoI7 V Cíferi dňa 27.o7.2oI7

Príkazca Príkazník:


