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PRIKAZN AZMLUVA č - 3/2022 -LK
uzavretá podl'a 5724 a nas|. zákona č.40/1964Zb. obč|anskeho

zákonníka v znení neskorších predpisov

l. Zmluvné strany

1. Príkazca: Mesto Turzovka

Sídlo: Stred 178, o23 54 Turzovka

lČo: oogr+gar

DlČ:20205533315

Štatutárny orgán: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu V tvare IBAN: sK45 5600 oooo ooo2 0461 9032

osoby oprávnené jednaťv :

- zmluvných vecĺach: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

- v realizačných veciach: Mgr. Lenka Kubíková, koordinátor projektu

Telefonický kontakt: oo42L o4t 42o9g3 42

E-mail. adresa: msuíôtu rzovka.sk

(d'alej V texte zmluvy len ,,príkazca")

2' Príkazník: Veronika Mačuhová

Bydlisko: oščadnica I3o2, o23 01 oščadnica

Dátum narodenia: 4.9'L973

Rod n é číslo: 7359 o47 597

Číslo op : EP 089859

Štátna príslušnosť: slovenská

Číslo účtu v tvare lBAN : sK 04 o9oo oooo ooo3 1253 4028

(d'alej v texte zmĺuvy len ,,príkazník,.)
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ll. Predmet zmluvy

].. Predmetom príkazu je zabezpečenie textovej časti k zvykom česko -slovenského pohraničia počas

4 ročných období ,, v rámci projektu ,, Rok na dedine plný tradícĺí a zvykov - kód projektu -

sK/FMP/11b /071029 - Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho
fondu regĺonálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu lNTERREG V-A Česká republika
_ Slovensko zoL4 -2o2o prostredníctvom ŽsK.

2. Špecifikácia predmetu príkazu:
- Spracovanie textovej časti do propagačného materĺálu, ktoný bude mať 50 strán vo formáte A5,

fotodokumentácie a zbĺeranie podkladov pre prípravu propagačného materiálu pod názvom,,

Zvykoslovie 4 ročných obdobív pohranĺčí.

lll. Doba a podmienky plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: na dobu dohodnutého plnenia, tak ako je popísané v článku

ll. tejto zmluvy. Príkazník sa zaväzuje zabezpečiť činnosti podľa čl. ll' tejto zmluvy osobne, podľa svojich

najlepších schopností a odovzdať ho príkazcovi v termíne do 31'.10.2022.
2. Príkazník je povĺnný vykonať prikaz osobne'
3. Príkazník z dôvodu vlastnej tvorĺvej práce (vykonáva príkaz podľa svojich schopností a znalostí)

nepreukazuje vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy formou pracovného výkazu.

lV. odmena príkazníkovi

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie príkazu špecifikovaného v čl' ll' tejto zmluvy, a

to vo výške 1500,00 € (tisícpäťstoeur).

2. odmeňa podľa bodu 1. a 2. čl' ll tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady príkazníka na vykonanie príkazu

podľa tejto zmluvy. Príkazník si nebude uplatňovať nárok na preplatenie cestovných náhrad, stravného,
ubytovacích nákladov, poplatkov za telefonické služby a iné služby a tovary, ktoré mu vznikli v súvislosti

s vykonaním príkazu podľa tejto zmluvy.
3. Príkazca sa zaväzuje, že dohodnutú odmenu uhradí príkazníkovi na účet uvedený v záhlaví tejto
zmluvy po zrealizovaní príkazu do 5 pracovných dní od zrealizovanĺa príkazu .
4. 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 splnenie
daňovej a odvodovej povinnosti z tohto príjmu sám v súlade s platnou legislatívou.
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V. Sankcie

1' Príkazník sa zaväzuje príkazcovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20 % zodmeny určenej podľačl. lV bodu L. tejto zmluvy ak dohodnutú činnosť nevyĹoná riadne a včas.
2' Ak príkazca nezaplatídohodnutú odmenu podľa čl. lV bod 3. tejto zmluvy riadne a včas, príkazník je
oprávnený požadovať od neho úrok z omeškanĺa vo výške podľa ust. 5 3 nariadenia Vlády sR č. 87/1995Z' z', ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občĺanskeho zákonníka v platnom znení.
3' Plnenie príkazu podľa tejto zmluvy vyhodnocuje osoba oprávnená jednať za príkazcuv realizačnýchveciach uvedená v záhlaví zmluvy; pokiaľ príkaz nebol splnený podľa pokynov príkazcu ani popísomnom upozornení, príkazník nemá právo na vyplatenie odmeny podľa tejto zmluvy'

V!. Skončenie zmluvy

L. Zmluvný vzťah je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním príkazu,
c) odvolaním príkazníka príkazcom.
2' Príkazca môže odvolať príkazníka kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a to čiastočne alebo vcelom rozsahu' odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príkazníkovĺ. od účinnostiodvolanĺa príkazníka je príkazník povĺnný urobĺť všetko to, čo neznesie odklad, aby príkazca alebo jehoprávny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

Vll. Záverečné ustanovenia

1' Právne vzťahy, práva a povĺnnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvnýchstrán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami 5 724 až s 732 občĺanskeho zákonníka opríkaznej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami občĺanskeho zákonníka '2' Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sato ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa V tomtoprípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktorénajvýstižnejšiezodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného.
3' Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
4' Zmluva je vyhotovená v troch vyhoveniach, pričom príkazca obdrží dve vyhotovenia a príkazníkjedno vyhotovenie zmluvy' Zmluva je platná dňom podpiiu obĺdvoch zmluvných strán a účinná prvým
nasledujúcim dňom jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu (bez osobných údajov príkazníka).
5' Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodnýchpodmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie súznáme žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. obsahzmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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6. Príkazník ako dotknutá osoba podľa zákona č. L22l2oL3 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, udeľuje príkazcovi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto
zmluve ako aj na vyhotovenie a zverejnenie fotografií z uskutočneného seminára. Zároveň príkazník
berĺe na vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnýmĺ
právnymi predpismi. Súhlas príkazníka udelený podľa tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti a

trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu jeho archivovania.
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