Príkazná zmluva č. 2/2017
uzavretá na základe ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany
1.1.
Príkazca: Obec Ďanová
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Ďanovský, starosta
sídlo: Ďanová č. 22, 038 42 Príbovce
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 17122362/0200
(ďalej len „príkazca“)
1.2.
Príkazník: Paulína Musilová , nar.: 17.04.1976
bytom: Dubové č. 11113, 038 23
(ďalej len „príkazník“)

II.
Úvodné ustanovenia
2.1. Táto zmluva sa uzatvára s cieľom: divadelné predstavenie: „ Múdry Maťko a blázni “ v podaní Divadelného
súboru D-efekt z Dubového dňa 10.12.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ďanovej, č. 103.

III.
Predmet zmluvy
3.1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán počas záväzku príkazníka vykonať pre
príkazcu nižšie špecifikovanú činnosť a záväzku príkazcu zaplatiť za to príkazníkovu odmenu.
2.2. Predmetom tejto zmluvy je divadelné predstavenie: „ Múdry Maťko a blázni “ v podaní Divadelného súboru
D-efekt z Dubového dňa 10.12.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ďanovej, č. 103.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Príkazník je povinný osobne uskutočňovať činnosť, ktorú sa zaviazal vykonávať v stanovených lehotách.
Príkazník sa zaručuje za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti s plnením jeho záväzku. Príkazník je
povinný konať čestne a svedomito, dôsledne dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky, používať všetky zákonné
prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazov príkazcu pokladá za prospešné. Ďalej je
povinný konať pri plnení zmluvy podľa svojich schopností a znalostí s náležitou odbornou starostlivosťou.
4.2. Príkazník sa zaväzuje zastupovať a prezentovať na verejnosti príkazcu v dobrom mene.
4.3. Príkazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s
plnením tejto zmluvy, a to i vtedy, ak nemajú charakter obchodného tajomstva, a o skutočnostiach, ktorých šírenie
navonok by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena príkazcu alebo
jeho obchodných partnerov a klientov. Povinnosť príkazníka i príkazcu zachovávať mlčanlivosť a chrániť dôvernosť
informácií získaných od druhej zmluvnej strany trvá vo vyššie uvedenom rozsahu po podpise tejto zmluvy bez
časového obmedzenia. Pri porušení tohto bodu si môžu obidve strany nárokovať odškodnenie vo výške spôsobenej
škody.

4.4. Príkazca je povinný zaplatiť príkazníkovi odmenu za výkon plnenia zmluvy. Obidve zmluvné strany sú povinné
zdržať sa takého konania, ktorým by mohli ohroziť riadne plnenie povinností účastníkov tejto zmluvy.
4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nesprístupnia tretím osobám
žiadne informácie, ktoré si navzájom označia ako dôverné. Za dôverné informácie považujeme všetky písomné
dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy. Pri porušení tohto bodu si obidve strany môžu nárokovať odškodnenie
vo výške spôsobenej škody.

V.
Odplata a platobné podmienky
5.1. Odmena príkazníka je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je tvorená nasledovne:
100,- € ( slovom: Jednosto € ) za divadelné predstavenie.
5.2. V odmene príkazníka sú zahrnuté všetky vynaložené náklady príkazníka súvisiace s predmetom zmluvy.
5.3. Odmena je splatná 10. decembra 2017 v hotovosti v pokladni Obecného Úradu
5.4. Príkazník je povinný sám si vysporiadať daň z príjmov fyzických osôb podľa zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v platnom znení. Táto zmluva je podkladom pre daň z príjmov fyzických osôb.

VI.
Trvanie a zánik zmluvy
6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to s účinnosťou a platnosťou odo dňa jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami do 12. novembra 2017.
6.2. Táto zmluva môže zaniknúť vzájomnou písomnou dohodou jej účastníkov. Príkazca je oprávnený písomnou
formou zmluvu vypovedať, a to čiastočne alebo v celom rozsahu.
6.3. Zánik tejto zmluvy nezbavuje žiadneho jej účastníka práv a povinností, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej
forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné
strany.
7.3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti
alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto
zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
7.4. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku, sa ich zmluvné strany zaväzujú riešiť bez
zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom príkazca si ponechá 1 rovnopis a príkazník 1 rovnopis.
7.6. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich
slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v čase podpisu
zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Ďanovej dňa: 08. 12. 2017
.................................................
Príkazca: Ing. Miroslav Ďanovský

.......................................................
Príkazník: Paulína Musilová

