
 

Príkazná zmluva  F - 146/2019 
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 

Príkazca:            
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 
Sídlo: Horný val 20, 011 82  Žilina 
IČO: 36145181 
DIČ: 2021423514 
v zastúpení: Mgr. Ing. Peter Ničík, riaditeľ  
(ďalej v texte zmluvy len „príkazca“) 

a 
 

Príkazník:              Samuel Abrahám, PhD    
Dátum narodenia:    
Adresa:          
Císlo účtu:               
(ďalej v texte zmluvy len „príkazník“) 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

     1. Príkazník sa príkazcovi zaväzuje vykonať činnosť: aktívna účasť – lektorovanie prednášky a tvorivých dielní          
          Kultúrna identita – Kto sme, kam kráčame  v rámci podporeného projektu FPU - Vzdelávacie aktivity                      

          č. 19-452-01016 .    
          Miesto a dátum konania :  Nadácia POLIS Žilina, 21.05.2019.                
           
 
 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Príkazník sa zaväzuje vykonať príkaz podľa Čl. I tejto zmluvy. 
2. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. 
3. Príkazník realizuje zdanenie odmeny v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov.   
4. Príkazník dáva príkazcovi súhlas so spracovaním osobných údajov. 

  
 

Článok III 
Odmena a spôsob jej vyplácania 

1. Príkazníkovi patrí odmena za vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy vo výške 150,00 EUR                       

(Stopäťdesiat---EUR). 
2. Splatnosť odmeny je do 10 dní odo dňa vykonania činnosti  podľa Čl. I tejto zmluvy prevodom na číslo účtu 

príkazníka, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.  
3. Odmena podľa bodu 1. tohto Čl. tejto zmluvy zahŕňa ďalšie náklady na splnenie príkazu podľa tejto zmluvy (ako 

napr. cestovné a i.). 
 
 

Článok IV 
Skončenie zmluvy 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť  
a. písomnou dohodou oboch zmluvných strán 
b. riadnym vykonaním príkazu 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto 
zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve, ako         
i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka . 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhoveniach, pričom príkazca a príkazník obdržia po jednom vyhotovení zmluvy. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.                            

 
        
              Dňa 20. mája 2019                                                             
 
 
 
 
....................................................................                                               ..................................................................... 
                           Príkazník                                       Príkazca 
                  .  


