Príkazná zmluva č. 4/2021
Zmluvné strany
Príkazca:

Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda
(právo konať na základe Rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja č. 1357 zo dňa 1. apríla 2002
o vydaní zriaďovacej listiny a na základe potvrdenia o registrácii múzea vydaného MK SR pod. reg.
číslom RM 36/98 zo dňa 31. 7. 1998).

Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

príspevková organizácia
Mgr. Ivan Nagy, riaditeľ ŽM
Dunajská Streda, Múzejná č. 2
Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1040
36087041
2021425692

ďalej ako „príkazca“a
Príkazník:
ďalej ako „príkazník“
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a podľa §8 ods.1 zákona
č.595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších zmien.

I. Predmet zmluvy
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať nasledovnú činnosť: vystúpenie hudobnej skupiny
Varkocs.
Príkazník sa zaväzuje, že predmet plnenia sa vykoná dňa: 21.10.2021 v priestoroch výstavného
pavilónu ŽM.

II. Pokyny príkazníka a spôsob plnenia záväzku
Pri plnení tejto zmluvy sa príkazník zaväzuje uplatniť dojednania tejto zmluvy.
Príkazník je povinný svoju činnosť zabezpečovať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami príkazcu.
Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činnosti, ktoré sa
príkazník zaviazal v tejto zmluve vykonať.
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Príkazník bude informovať príkazcu o všetkých svojich krokoch a úkonoch, vzniknutých prípadných
ťažkostiach a komplikáciách súvisiacich s úspešným organizovaním akcie.
III. Odmena, náhrada nákladov
Príkazník má nárok na odmenu vo výške 200,00 EUR (slovom: dvesto EUR). Rozpočtová položka
obsahuje okrem honorára aj cestovné náklady.
Príkazca neposkytne príkazníkovi po podpise tejto zmluvy preddavok na náklady spojené
s vykonávaním príkazu.
Dohodnutá odmena bude uhradená na účet a to do 10 dní po vykonaní predmetu zmluvy uvedeného
v bode I.
IV. Záverečné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Občianskym
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.
V D. Strede, dňa 18.10.2021

................................................
Mgr. Ivan Nagy (príkazca)

...................................................
(príkazník)
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