
Príkazca:

Adresa:

lčo:

Dlč:

Zastúpený:

PRíKAZNÁ ZMLUVA 7|2ot8

uzatvorená podlä s 724 a násl. občianskeho zákonníka v ptatnom znení medzi:

primátorom mesta.JUDr. Ľubomírom Golisom

a

Príkazník: Mgr',PavolŠkorník
_\

Adresa: L'!? Đ 
'Ą Ło}Ĺ/\ eŻ C 

l ł-,ĺfuau-ĺ-ę[ł' 62p,
Rodnéčíslo: šš () ?; ĺ nq ąt' 'l
číslo oP: HE5g7g47

Predmet príkazu

Predmetom tejto zmluvy je výkon rozhodcu pre turnaj prípraviek, ktorý sa uskutočnídňa 12.9.2018 v časovom rozmedzí od 8,00 hod. - ].6,00 hod. Turnaj prírpaviek jesúčasťou projektu ,, Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka ,, podporený
nadáciou Kia Motors Slovakia. Turnaj prírpavĺek sa bude konať na futbalovom ihrisku
FK Tatran Turzovka, mestská časť Závodie, Ulica Športovcov.

Doba trvania zm|uvy a spôsob v,ýkonu príkazu

t' Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú : na dobu plnenia, tak ako je popísané
v článku l tejto zmluvy.

!t t.

Práva a povinnostizmluvných strán

L' Príkazník sa zaväzuje, že sám osobne a v dohodnutom termíne bude vykonávať
činnosť rozhodcu podl,a rozpisu na žiackom turnaji.

2. Príkazník prehlasuje, že má platnú licenciu rozhodcu.
3' Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná čo najlepšie podl,a svojichschopností a znatostí v sútade s platnými predpismi a normami ktoré ako rozhodcapozná v plnom rozsahu a podl,a ktorých bude rozhodovať.
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tv.
odmena a spôsob vyplácania

1' Príkazca sa zaväzuje príkazníkovi vyplatiť odmenu za vykonanie činnosti rozhodcu na
turnaji dňa 72.9.2018 po ukončení turnaja V sume 50 € ( slovom päťdesiat eur)
v hotovosti.

2' odmena sa vypláca brutto. Zmluvné strany sa dohodli, že príkazca nevykonáva pre
príkazníka ( zákonné daňové a odvodové povinnosti) z uvedeného príjmu. Príkazník je
zodpovedný za plnenie daňovej a odvodovej povinnosti z tohto príjmu sám v súlade
s platnou legislatívou.

V.

Záverečné ustanovenia
1' Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnýmĺ stranami.
2' Príkazník súhlasí, aby jeho osobné údaje boli použité pre vnútornú potrebu mesta

Turzovka iba na účely evidencie podt'a platných zákonov Slovenskej republiky'

V Turzovke, dňa : 10.9'2018

Príkazník Príkazca :

\íl t]tĘqL^",(- '\

JUDr. Ľubomír lis, primátor mesta
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