Príkazná zmluva
uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi:
Príkazca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Kontakt:

Obecný úrad Staškov
Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislavom Šimčiskom, starostom obce
00314293
Prima banka Slovensko, a.s.
0279615001/5600
+421 4302 723
/ďalej len :“ Príkazca“/

Príkazník:
Adresa:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu:

Mária Sojčáková
Podvysoká

/ďalej len :“ Príkazník“/

Článok I
Predmet príkazu
1. Príkazník sa príkazcovi podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že pre príkazcu vykoná:
pečenie koláčov (frgálov) na Silvester.
2. Termín vykonania od 31.12.2015 do 31.12.2015. Príkazníkovi za riadne a včasné
splnenie príkazu patrí odmena vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje konať pri plnení príkazu podľa svojich
schopností a znalostí tak, aby bol predmet príkazu vykonaný čo najrýchlejšie a s čo
najnižšími nákladmi.
2. Príkazník sa zaväzuje plniť príkazcove pokyny, od ktorých sa môže odchýliť len
v prípade, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a nemôže dostať jeho súhlas.
V opačnom prípade zodpovedá za takto spôsobenú škodu, ktorá takto príkazcovi
vznikla.
3. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. V prípade, že poverí vykonaním príkazu
niekoho iného zodpovedá za splnenie príkazu tak, ako by plnil sám.
4. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi za úspešné splnenie príkazu odmenu
vo výške stanovenej v článku III tejto zmluvy. Rovnako je povinný nahradiť
príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu.

Článok III
Odmena príkazníka
1. Príkazníkovi za úspešné uskutočnenie príkazu príkazcu podľa tejto zmluvy patrí
odmena vo výške 148,50,-- €. (27 ks á 5,50,--€/1ks)
2. Odmena je splatná po uskutočnení príkazu príkazcu v hotovosti.
3. Príkazník má nárok na odmenu aj v prípade, že výsledok nenastal a nezdar konania
nebol spôsobený porušením povinnosti príkazníka.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Platnosť zmluvy zaniká splnením príkazu alebo jednostranným vypovedaním.
Výpoveď je platná a účinná dňom doručenia druhej strane.
3. Na právne vzťahy založené touto zmluvou a ňou neupravené sa použijú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

V Staškove dňa 30.12.2015

Ing. Ladislav Šimčisko
za príkazcu
starosta obce Staškov

Mária Sojčáková
za príkazníka

