
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
podl'a ustanovenia § 724 a naši. Občianskeho zákonníka

uzatvorená medzi:

l. Obec Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany
IČO: 00 327 239
DIČ:2021225525
Štatutárny zástupca: RNDr. Slávka Guteková - starostka obce
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK74 0200 0000 0000 0362 4572

/ďalej len „príkazca"/

a

2. Magdaléna Trencanská

"J^
Rodné číslo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

/ďalej len „príkazník"/

CLI
Předmět zmluvy

l. Príkazník, ako kronikář, sa touto zmluvou zavazuje pře přikážou zabezpečovat' podl'a
pokynov přikážou přípravu článkov a vedeme kroniky Obce Kapušany za
predchádzajúci rok.

CLII
Povinnosti přikážou

l. Príkazca je povinný spolupracovat' spríkazníkom a poskytnut' mu všetky potřebné
podklady na splnenie příkazu.



či. m
Povinností príkazníka

l. Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby svoje závazky
podl'a či. l tejto zmluvy bolí vykonané podl'a platných právnych predpisov
Slovenskej republiky a špecifikácií príkazcu.

2. Podpisom tejto zmluvy príkazník přehlasuje, že si je vědomý skutočnosti, že odměna
mu bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z příjmu. Za přiznáme
a zdanenie příjmu príkazníka podl'a tejto zmluvy zodpovedá príkazník.

3. Príkazník sa zavazuje vykonávat' závazky podl'a či. l tejto zmluvy osobné,
zodpovědné a včas a dodržiavať podmienky dohodnuté účastníkmi príkaznej zmluvy
pre výkon práce, alebo vyplývajúce pře výkon práce zo všeobecné závazných
plavných predpisov.

4. Príkazníkje povinný zachovávat' mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvěděl při
výkone práce. Uvedené skutočnosti nesmie oznamovat' ani inak sprístupniť třetím
osobám. Príkazník tiež přehlasuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvie při výkone práce
nebude zneužívat' vo svoj prospěch ani v prospěch třetích osob a tieto skutočnosti
bude využívat' len v rámci pracovně] činnosti pře príkazca.

CLIV
Osobitné dojednania

l. Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzt'ah medzi príkazcom
a príkazníkom. Uvedená čiiinosť nemá formu závislej činnosti. Príkazník nebude
vykonávat' předmět tejto zmluvy vpriestoroch přikážou. Príkazca neposkytuje
príkazníkovi žiadne pracovně pomócky.

2. Zmluvné strany sa zavázujú, že si budu dósledne plniť vzájomnú oznamovaciu
povimiosť o akychkol'vek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného
závazku.

3. Vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia příslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

4. Výsledok vykonanej práce převezme za přikážou RNDr. Slávka Guteková.



ČLV
Odměna príkazníka

l. Príkazca sa zavazuje zaplatit' príkazníkovi za uvedenu činnost' jednorazovú odměnu
vo výške 500,00 € v hotovosti, najneskór do 31.12.2020.

ČI. VI
Doba trvania zmluvy

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 19.11.2020do31.12.2020.

2. Zmluva nadobúda platnost' dňomjej podpisu účastníkmi tejto zmluvy.

3. Zmluva nadobúda účinno sť dňom následuj učím po dni j ej zverej nenia.

ČI. Vil
Závěrečné ustanovenia

l. Všetky změny a doplňky tejto zmluyy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohodě
zmluvných stráň výhradné vo formě písoinných dodatkov, ktoré budu po podpise
obidvomi zmluvnými stranami neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

2. Zmluvaje vyhotovená v dvoch origináloch, l krát pře príkazcu a Ikrát pře príkazníka.

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozuměli ana znak súhlasu s jej
obsahem j u potvrdzujú svojimi podpismi.

V Kapušanoch, dna 19.11.2020

Príkazca: Príkazník:
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RNDr. Slávkg^Guteková

starostka obce

//^LA
Magdaléna Trenčan^ká


