PRÍKAZNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:
I.
Zmluvné strany
Príkazca:

Obec Kysta

Sídlo: Kvetná ulica č. 73/2 , 076 02 Kysta,
IČO: 00331651

DIČ: 2020773469

Bankové spojenie: IBAN: SK80 5600 0000 004 2459 65001 BIC: KOMASK2X
Názov banky:

Prima Banka, Slovensko a.s.

Adresa pobočky banky: Michalovce, Hodžova 11, Žilina
Tel. a FAX: 056/6794412, email: obeckysta@azet.sk
Zastúpený: Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

Príkazník:
Meno a priezvisko: Ing. Iveta Verešová
Narodená:
Bytom: Trebišov
Bankové spojenie:
Tel./E-mail:
II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok príkazníka, že za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve bude v mene príkazcu a na jeho účet zriaďovať záležitosti, resp. vykonávať činnosti
špecifikované v článku 2.2 tejto zmluvy a zároveň záväzok príkazcu zaplatiť príkazníkovi za
to odplatu.
2.2. Predmetom tejto zmluvy konkrétne je záväzok príkazníka uskutočňovať, resp. vykonávať
pre príkazcu všetky činnosti spočívajúce v zabezpečení spracovania podkladov na proces
verejného obstarávania zákazky „Prestavba rodinného domu na obecný dom“.

III.
Doba trvania zmluvy
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do riadneho ukončenia procesu verejného obstarávania
zákazky „Prestavba rodinného domu na obecný dom“.

IV.
Odmena a platobné podmienky
4.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy,
pričom táto odmena je stanovená vo výške 200,00 EUR (slovom: dvesto EUR).
4.2. Nárok príkazníka na zaplatenie vyššie uvedenej odmeny vzniká len v prípade, ak
príkazník riadne ukončí proces verejného obstarávania, pričom odmena je splatná posledným
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k riadnemu ukončeniu procesu verejného
obstarávania, to všetko na účet príkazníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4.3. V odmene sú zahrnuté aj všetky príkazníkove prípadné náklady vynaložené v súvislosti
s plnením predmetu tejto zmluvy.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Príkazník je povinný:
•
•
•
•

•
•

vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu
zmluvy podľa svojich schopností a znalostí,
všetky činnosti vykonávať podľa pokynov príkazcu a v súlade s jeho záujmami,
vykonávať všetky činnosti osobne,
oboznamovať príkazcu včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu
zmluvy,
uchovávať pre príkazcu všetku potrebnú písomnú dokumentáciu,
previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaných príkazov a po vykonaní príkazu
predložiť príkazcovi vyúčtovanie.

5.2. Príkazca je povinný:
•
•
•
•

poskytovať príkazníkovi potrebnú súčinnosť,
poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu
zmluvy,
dávať príkazníkovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie
predmetu zmluvy,
uhradiť príkazníkovi odmenu riadne a včas.

VI.
Ostatné dojednania
6.1. Príkazník nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov príkazcu.
6.2. Príkazca vystaví v prípade potreby príkazníkovi na jeho požiadanie písomné
splnomocnenie na zariaďovanie záležitostí, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
6.3. Príkazníkovi nevzniká nárok na odmenu v prípade, ak nezdar konania bol spôsobený
porušením povinností príkazníka.
VII.
Ukončenie zmluvy
7.1. Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
7.2. Pred uplynutím doby trvania zmluvy môže príkazník túto zmluvu vypovedať bez udania
dôvodu s účinnosťou ku dňu doručenia písomnej výpovede príkazcovi. Príkazník je v takomto
prípade povinný vykonať všetko, čo neznesie odklad tak, aby príkazca neutrpel ujmu na
svojich právach.
7.3. Pred uplynutím doby trvania zmluvy môže príkazca túto zmluvu odvolať bez udania
dôvodu s účinnosťou ku dňu, keď sa o odvolaní príkazník dozvedel.
7.4. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
8.2. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
8.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise tejto zmluvy.

V Kyste, dňa 7.7.2017

Príkazca

V Kyste, dňa 7.7.2017

Príkazník

