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PRíKAZNÁ ZMLUVA
Uzavretá podľa § 724 a nasl. Zákona č. 40/1964 v znení platných predpisov (Občiansky zákonrík)

Príkazca:
Obchodný názov:
Sídlo:

Obec Pohranice
Obecný úrad Pohranice

IČO:

00308382

Zastúpená:

Bc. Ladislavom Hajdu, starostom

obce

a
Príkazník:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:

Ing. Ján Malý
Lovce Č. 91

5.11.1952
521105/092
EB 847554
Pl1Iohyl1isty

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz" ) príkazníkom pre príkazcu:
Poradenstvo pri zabezpečovaní odborných podkladov a písomných vyhotovení

rozhodnutí podľa § 16

ods. 2 písm. b) a c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
II.
POVINNOSTI PRíKAZNíKA
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobe. Ak zverí vykonanie príkazu inému (len so súhlasom
príkazcu), zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu
a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu.
Príkazník sa ďalej zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa najlepších schopností a znalostí,
v súlade so súvisiacimi platnými predpismi a záväzných pokynov príkazcu.
III.
POVINNOSTI PRíKAZCU
Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu v dohodnutej
Príkazca je povinný spolupracovať

výške v článku V. tejto zmlJvy.

s príkazníkom a poskytnúť mu všetky potrebné podklady na

splnenie príkazu.

IV.
INÉ USTANOVENIA
Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny

vzťah medzi príkazcom a príkaznlkorn.

V.
ODMENA PRíKAZNíKOVI
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene príkazníkovi spravidla vo výške (hrubá odmena) 125
i/mesiac,

t.j. 10 i/hod.

Podkladom pre jej vyplatenie je mesačný Súpis vykonaných prác podľa vzoru

v prílohe tejto zmluvy po vykonaní PFK.
Príkazca sa zaväzuje vyplácať dohodnutú odmenu počas plnenia príkazu bezhotovostným

prevodom

v prospech účtu príkazníka: 4009720379/7500
Realizáciou bezhotovostného prevodu príkazcu potvrdzuje, že príkaz bol splnený a v prípade, že sa
uvedená platba na účet príkazcu nevráti, bude sa mať za to, že príkazník odmenu prevzal.
Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bu je
uhradená v dohodnutej výške a odpočítaná daň z príjmu. Za zdanenie príjmu príkazníka poda tejto
zmluvy zodpovedá príkazca. Ukončenie príkazu sa vykoná po vzájomnej dohode účastníkov. rovnako
prípadná zmena ustanovenia. Zmena a ukončenie sa vykoná písomnou formou.

VI.

OSOBNÉ ÚDAJE PRíKAZNíKA
Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so Zákonom

č.

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov s dodržaním § Sa ods. 3 a § 9 Zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií v z. n. p.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany vyhotovili

túto zmluvu vo dvoch vyhotoveniach,

z ktorých príkazca dostane jedno

vyhotovenie a príkazník jedno vyhotovenie.
Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

Záznam o vykonaní PFK 2.1.2013

V Pohraniciach, dňa 3.1.2013
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Príkazca

