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Mesto Žarnovica
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spoj enie
IBAN
Zastúpené
(ďalej len „príkazca")

Anna Košková
Narodená
Rodné čís]o
Občiansky preukaz
Trvalé bydlisko
Bankové spoj enie
IBAN
(ďalej len „prikaznĺk")

pRímzNÁ zMLuvA
č. ZS2019035/OKMŠ

Podl'a § 724 -  § 732 0bčianskeho zákonníka
uzatvárajú:

Článok 1
Zmluvné strany

Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žamovica, SR
00321117

2021111543

Všeobecná úverová banka, a. s.
SK72 0200 0000 00001482 4422
Kamílom Dankom, primátorom mesta Žamovica

Ulica Jána Smreka 2951/1 984 01   Lučenec, SR

547

túto Príkaznú zmluvu (ďalej len „zmluva") o vykonaní čimostí.

Článok 2
Predmet zmluvy

sopžiefieitžg:eitr:z=:Zcťaj:jpŕ:ä:,?áorreba;izáciabesedyprik"níka,ktorýjespisovatelkou,

Článok 3
Čas plnenia a miesto plnenia

Realizácia  predmetu  tejto  zmluvy  sa  uskutoční  v  rámci  aktivít  mestskej  knižnice  dňa
25.4.2019 o  10.00 hod.  v čitámi Mestskej  knižnice Žamovica,  Kultúmy dom, Dolná 261/25,
966 81   Žamovica. Celková doba besedy je dohodnutá v rozsahu 60 minút.



Článok 4
Dohodnuté podmienky

1.    Príkazník sa zaväzuje:
a)   zrealizovat'  predmet zmluvy v dohodnutom temĺne a v požadovanej dĺžke
b)   chrániť práva a oprávnené záujmy prikazcu
c)   v prípade zanedbania povinnostĺ vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných

všeobecne záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojim
konanĺm  spôsobil,  a to  v najneskôr do  15  dnĺ  od  doručenia výzvy  na  úhradu
škody.

2.   Príkazca sa zaväzuje:
a)   poskytnúť   prĺkaznĺkovi   súčinnosť,   kooperáciu   aplnú   informovanosť   pri

realizácii predmetu tejto zmluvy
b)   vytvoriť prĺkazníkovi vhodné podmienky k realizácii predmetu zmluvy.

Článok 5
Cena a platobné podmienky

1.   Za  realizáciu  predmetu  zmluvy  sa  prikazca  zaväzuje  uhradiť  príkazníkovi  odmenu
v sume 40,- Eur (slovom Štyridsať Eur).

2.    Odmena   podľa   ods.   1   tohto   článku  je   konečná   azahŕňa  všetky   náklady,   ktoré
prĺkaznĺkovi pri realizácii predmetu zmluvy vzniknú.

3.   Nárok  na  uhradenie  odmeny    vzniká príkazníkovi  iba  za podmienky,  že  zrealizuje
predmet zmluvy riadne a včas a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.   Prĺkazca  sa  zaväzuje  odmenu  uhradiť  príkaznĺkovi  bezhotovostne,  a to  bankovým
prevodom  na  účet  príkaznĺka  uvedený  v článku  1   tejto  zmluvy,  vtermíne     do  7
pracovných dnĺ od splnenia predmetu zmluvy.

5.    Prikazca na  základe dohody s príkaznĺkom neuplatnĺ postup podľa § 43 ods. 3 pís. h)
zákona  595/2003  Z.  z.  o dani  z prijmov  v znení  neskorších  noviel,  t. j.  neuskutoční
zrazenie   dane   zodmeny   za  umelecký  výkon,   ale   odmenu  vyplatĺ  vplnej   sume
v zmysle § 43 ods.  14 zákona 595/2003 Z .z.

6.   Zdanenie odmeny si vykoná prĺkazník sám v zmysle Zákona o dani z príjmov.

Článok 6
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.    Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  pokiaľ  nebudú  splnené  všetky  záväzky  z tejto
zmluvy vyplývaj úce.

2.   Zmluvné   strany  vyhlasujú,  Že  údaje  uvedené  v článku   1   sú  pravdivé  aaktuálne
a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej  zmluvnej  strane každú zmenu,  ktorá by
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že
pri neoznámení tejto  skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej  zmluvnej
strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3.    Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, Že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.  Zmluvné  strany ďalej  vyhlasujú,  že  si
túto  zmluvu riadne prečítali, Že porozumeli jej  obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vo
vlastnom mene podpisujú.
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4.   Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je možné meniť len pĺsomnou formou, a to
na  základe  vzájomného  súhlasu  oboch  zmluvných  strán  amusí  byť  označený  ako
Dodatok zmluvy.

5.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, avšak
účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta
Žamovica.

6.    Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatĺvou Slovenskej republiky.

7.    Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v štyroch  rovnocenných  exemplároch.  Príkazca  si  po

podpise tejto zmluvy ponechá tri exempláre a príkaznĺk jeden exemplár.

Vžamovicidňa:            05,   04,   2019

Príkazca

V Lučenci dňa::
•d  ,:r   ?.      --f  í-;    ,Í  ,j

Príkaznĺk


