Finančné prostriedky na základe zmluvy č.22-513-01947

PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 08/2022 –66/2022
(podľa § 724 - §732 Občianskeho zákonníka)

Zmluvné strany
Príkazník:
Narodený:
Trvalý pobyt:
IBAN:

Richard Pupala

Príkazca:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
So sídlom:
Hlavná 48, 042 61 Košice
IČO:
31 297 838
DIČ:
2021 452 862
Zastúpený:
Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka
Uzatvárajú v zmysle §724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
I.

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je realizácia literárnej besedy v rámci projektu 1+1
Služba bude poskytnutá osobne:
Dňa 3. marca 2022 o 17:30 hod v centrálnej požičovni Hviezdoslavova 5, Košice.

II.

Dohodnuté podmienky
a. Príkazník sa zaväzuje:
- chrániť práva a oprávnené záujmy príkazcu,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy
alebo iných všeobecne záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi
škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
b. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť
pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy,
- poskytnúť príkazníkovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou
pridelených kompetencií,
- poskytnúť príkazníkovi dostatočné technické vybavenie.

III.

Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje vyplatiť príkazníkovi
odmenu jednorázovo vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto EUR). Z odmeny si
bude daň odvádzať sám príkazník v zmysle zákona o dani z príjmov. Odmena
bude uhradená na osobný účet po ukončení podujatia.

IV.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 3. marca 2022
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne, a to formou
dodatku, pričom ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia
pre ne ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
V Košiciach, dňa 24.02.2022
...............................................................................
Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka
príkazca

................................................................................
príkazník

Potvrdenie o prevzatí /odovzdaní predmetu príkaznej zmluvy
Predmet zmluvy prevzal/a __________________________________________________ a so splnením
zadania príkaznej súhlasí:

Dňa: ______________________________

_______________________________
Podpis
Pozn.: Príkazná zmluva bude vyplatená až po odovzdaní / vykonaní predmetu zmluvy

