
Príkazná zmluva

uzatvorená podľa §-u 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka medzi

príkazcom

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Rimavská Baňa (v ďalšom len „Prijímatel"')
Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
00319015
2021230387
Mgr. Elena Polóniová, starostka

a

príkazníkom

Meno a priezvisko:
trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:

Ina. Tomáš Rapčan

f
_ _J

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana")
uzatvorili dnešného dňa príkaznú zmluvu (ďalej len ako „zmluva") za nasledovných podmienok:

I.
Predmet zmluvy

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať výrub dvoch smrekov obyčajných, napadnutých
lykožrútom s pomocou stromolezeckej techniky, oproti obecnému úradu v Rimavskej Bani.

II.
Odmena

1. Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za predmet zmluvy vo výške 200,- EUR
(suma slovom: dvesto eur).

2. Odmena bude splatná v hotovosti z pokladnice obecného úradu po uskutočnení príkazu príkazcu
do 1 O pracovných dní od odovzdania predmetu zmluvy.

III.
Odborná starostlivosť

1. Príkazník bude postupovať pri vypracovaní príkazu príkazcu s potrebnou odbornou
starostlivosťou.

2. Príkazník vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa predmetu zmluvy a je odborne
spôsobilý.

3. Príkazník vyhlasuje, že mu je známa legislatíva a že pri plnení príkazu podľa tejto zmluvy si
bude počínať tak, aby bol predmet príkazu vykonaný čo najrýchlejšie.

IV
Povinnosti príkazníka

1. Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne.
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2. Príkazník je povinný priebežne informovať príkazcu o postupe pri plnení predmetu zmluvy.

v
Čas plnenia príkazu

Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník splní príkaz v lehote od 07.10.2019 do 14.10.2019.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predÍžení zmluvného vzťahu.

VI
Zánik príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva zaniká:
- splnením príkazu,
- zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca.

VII
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatkov schválených
oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického a fyzického
nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4. Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých príkazca obdrží 1 vyhotovenie

a príkazník 1 vyhotovenie.

V Rimavskej Bani, dňa 04.10.2019

Za príkazcu:

V Rimavskej Bani, dňa Ä...1 <O - 2-o { -8

Za príkazníka:

Ing. Tomáš Rapčan
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