príkazná zmluva

v zmysle ust, § 724 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení

Zmluvné strany;
1/ Názov: Galantská knižnica
Sídlo: Mierové nám. č. 4,924 00 Galanta
tčo: goog8242
Zastúpená: Mgr Lívia Koleková - riaditel'ka
(d'alej

len,,príkazca"|

a
2/ Meno a priezvisko: Katarína Bedečová

venská republika

sa

dohodli

na

uzatvorení tejto Príkaznej zmluvy (d'alej len ,,zmtuva"), za

nasledovných podmienok:

Článok l.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa príkazníkzavázuje pre príkazcu vykonať nasledovnú činnosť:
Návrh a ušitie textilných tašiek na knihy.
Počet: 150-300 ks (podl'a kapacity dodaného materiálu)

Článok ll.
Odmena príkazníka

.
2.
1

Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej odmene príkazníka vo výške 2,- lks €,
Odmena je splatná do 1 týždňa po odovzdaní vyhotoveného predmetu zmluvy,
pripísanímdohodnutej odmeny na účetpríkazcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.

Článok l!l.
Povinnosti príkazcu a príkazníka
1, Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podl'a svojich schopností
a znalostí, a to osobne.

2. Príkazca je povinný poskytnút' príkazníkovivopred na jeho žiadosťprimerané
prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu - t.j, materiál potrebný na ušitie tašiek
3. Po vyhotovení predmetu zmluvy ho príkazníkodovzdá do rúk príkazcu, t.j.
prevezme ho riaditel'ka Galantskej knižnice, ktorá o prevzatí vystaví potvrdenie.
.

Č!ánok Ill.
záverečné ustanovenia

1, Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vďah spravuje Občianskym
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne závázných právnych
predpisov.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2)
3.
4,

rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží
príkazníka jeden (1) rovnopis obdržípríkazca.
Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňomjej podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítalia potvrdzujú, že
zmluva je zrozumitel'ná a určitá a vyjadruje ich skutočnú,slobodnú a vážnu
vól'u, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali,

v Galante l q C. /D/D
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