PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovení § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Príkazca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E – mail:
(ďalej len ako ,,príkazca“)

Obec Úbrež
Úbrež 169, 072 42
Ing. Martin Hvižďak, starosta obce
00325937
2020752448
Prima banka Slovensko, a.s.
SK03 5600 0000 0042 3319 1002
056/6596252
ubrez.ocu@gmail.com

2. Príkazník:
Bydlisko:
Číslo účtu:
Telefón:
(ďalej len ako ,,príkazník“)

Ing. Jana Pavliščáková

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť poradenstvo v účtovníctve Obce
Úbrež jednorazovo v termíne od 01.10.2020 do 30.11.2020 určenom podľa potreby príkazcu.
Článok III.
TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
3.1 Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosti v zmysle článku II. tejto zmluvy.
3.2 Úkony a činnosti budú vykonané jednorazovo v termíne určenom príkazcom podľa potreby.
3.3. Táto zmluva zaniká:
- výpoveďou zo zmluvy jednou alebo druhou stranou.
Článok IV.
POVINNOSTI PRÍKAZCU
Príkazca sa zaväzuje:
4.1. Zaplatiť príkazníkovi odmenu dohodnutú v čl. VII. tejto zmluvy.
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Článok V.
POVINNOSTI PRÍKAZNÍKA
Príkazník sa zaväzuje:
5.1. Vykonať predmet zmluvy v zmysle a rozsahu článku II. tejto zmluvy.
5.2.Bezodkladne oznamovať príkazcovi všetky okolnosti a informácie, ktoré pri výkone činností
príkazník zistil, a ktoré môžu mať vplyv na ďalší výkon predmetu zmluvy.
Článok VI .
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu zmluvy je Obecný úrad Úbrež, Úbrež 169, 072 42.
Článok VII.
ODMENA
7.1. Odmena za vykonanie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou
zmluvných strán.
7.2.Odmena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II. predstavuje celkom dohodou 500 EUR
(slovom:päťstoeur) jednorazovo po vykonaní predmetu zmluvy.
Článok VIII .
PLATOBNÉ PODMIENKY
8.1 Odmena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená jednorazovo po vykonaní predmetu
zmluvy.
Článok IX .
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1.Zmluvu môžu zmluvné strany meniť písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť po
podpísaní zmluvnými stranami.
9.2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred podpísaním prečítali, rozumejú jej obsahu, súhlasia
s ňou a podpisujú ju v súlade so slobodnou a vážnou vôľou.
9.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
9.4. Táto zmluva má tri strany.
9.5. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
V Úbreži,
dňa 30.09.2020

V Úbreži,
dňa 30.09.2020

Za Príkazcu:

Za Príkazníka:

...................................................

..............................................
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