
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.30/2021 

(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Príkazník:                    Mgr. Mária Vlkovičová 

Bydlisko:                       Partizánska 23, 085 01 Bardejov 

Rodné číslo:                 

Číslo OP:                        

 

Príkazca:                     Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

So sídlom:                    Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov   

IČO:                          377 815 70   

DIČ:                          202 146 7558   

Zastúpený:                   Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka   

 

 

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní 

činností. 

 

II. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je: 

Jazyková úprava textu v rámci projektu „Hovoria o nich pramene II“, konaného dňa 

10.12.2021. Miesto realizácie: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné nám.1, 085 01  

Bardejov. 

 

Služby sú poskytované osobne a výkon činnosti nemá charakter príjmu zo závislej činnosti. 

 

III. Dohodnuté podmienky 

 

3.1. Príkazník sa zaväzuje: 

- chrániť práva a oprávnené záujmy príkazcu 

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite 

- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne 

záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil 

 

3.2. Príkazca sa zaväzuje: 

- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní predmetu 

tejto Zmluvy 

- poskytnúť príkazníkovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou pridelených kompetencií  

- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy 

 

 

 



IV. Cena a platobné podmienky 

 

Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu výške:             

300 € (slovom: Tristo Eur). 

Príkazca daň neodvádza. Príkazník je povinný uhradiť daňové o odvodové povinnosti 

v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Odmena bude uhradená v hotovosti/na účet príkazníka po skončení predmetu zmluvy. 

 

V. Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  10.12.2021 do 10.12.2021. 

 

VI. Zánik zmluvy 

 

Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných 

systémoch príkazcu. 

2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke 

knižnice a na sociálnych sieťach. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.gutgesel.sk. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom 

ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán. 

5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre 

ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 

zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 

 

 

 

 

 

V Bardejove dňa: 10. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.....................................................                                                         ....................................................... 

        Príkazca        Príkazník 
 


