
Príkazná zmluva č. PZ/2017/02 

uzatvorená podľa § 724 a nasi. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Obchodné meno: Mesto Želiezovce 
Zastúpené: Ing. Ondrejom Juhászom, primátorom mesta 
Sídlo: SNP 2, 937 01 Želiezovce 
IČO; 00 307 696 
DIČ: 2021023752 
Bankové spojenie: Prima Banka a.s. 
Číslo účtu: 7124767002/5600 
IRAN: SK90 5600 0000 0071 2476 7002 

ďalej len príkazca 

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Futo\'á 
Narodená: 
Bydlisko; 
Číslo občianska 
Rodné Číslo: 

ďalej len príka 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať činnosť v rámci jeho aktivity 
„Kto nám to dnes číta'' - beseda so spisovateľkou Mgr. Gabrielou Futovou, ktorá 
sa uskutoční dňa 09.10.2017 v priestoroch Mestskej knižnice v Želiezovciach. 

2. Činnosť príkazníka podľa bodu 1 tohto ČI. zahŕňa; 
službu posk}1;ovanú osobne v deň reahzácie aktivity 09.10.2017 a to besedu 
so spisovateľkou v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.. 

ČI. II. 
Odmena 

1. Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za vybavovanie predmetu zmluvy 
vo výške 70,00 Eur (Slovom: sedemdesiat eur). 

2. Splatnosť odmeny v zmysle bodu 1 tohto ČI. zmluvy j e 10 dní od uskutočnenia 
aktivity 19.10.2017 bezhotovostným platobným stykom na účet príkazníka vedený 
v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN: SK81 5600 0000 0088 4248 4001, 
SWIFT CODE: K0MASK2X. 



ČI. III. 
Povinnosti príkazníka 

1. Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne. 
2. Príkazník sa zaväzuje priebežne informovať príkazcu o predstave a tvorbe veci, ktorí 

tvorí predmet zmluvy a oznámiť mu všetky potrebné informácie, aby príkazca mohol 
\'čas poskytnúť potrebnú súčinnosť na splnenie zmluvy. 

ČI. V. 
Povinnosti príkazcu 

1. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi súčirmosť, kooperáciu a plnú 
informovanosť pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy ako aj všetky potrebné 
materiály a dostatočné technické vybavenie na realizovanie predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. 

2. Príkazca je povinný uhradiť odmenu v stanovenej lehote. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozimieli je j a zmluva 
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch z ktorého jeden dostane príkazník 
a dva vyhotovenia dostane príkazca. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta Želiezovce. 

4. Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákormíka. 

V Želiezovciach dňa 21.09.2017 

príkazca príkazník 

v. 


