Príkazná zmluva

( § 724 a nasl. Občianskeho zákonn íka )

Obchodné meno :

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primáto rkou mesta
Ing. Serafína Ostrihoňová

Sídlo :

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

IČO :

308 676

ďa lej

len príkazca

Meno a pri ezvisko :

Viera Vaňová

Narodená :
Bydlisko :
ďalej

len príkazník

1.
Predmet zmluvy
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť vedenie a písanie kroniky mesta Zlaté Moravce za rok
2014.

II.
Odmena
Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu za vedenie a písanie kroniky mesta Zlaté Moravce
za rok 2014. Dojednaný rozsah práce v hodinách spolu : 150 hod.
Pracovná úloha bude vykonaná: od 01 .05 .2015 do 30.07 .2015. Dojednaná odmena : 331,94 EUR.
Odmena za vykonan ie pracovnej úlohy je splatná po doko n čen í a odovzdaní práce . Dojednaná
odmena bude vyplatená na osobný účet príkazníka, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po
ukončení

a odovzdaní pracovnej úlohy.
III.
Povinnosti príkazníka

Príkazník je povinný vykonať vec uvedenú v predmete zmluvy osobne.
Príkazn ík odovzdá kroniku mesta Zlaté Moravce za rok 2014 v písomnej a elektronickej forme do rúk
Mgr. Mareka Horváta, vedúcemu odd . vnútornej správy a služieb občanom ku kontrole do
30.07.2015.

IV.
Povinnosti príkazcu
Príkazca sa zavazuJe poskytnúť príkazníkovi potrebné informácie suv1s1ace s vedením a písaním
kroniky Zlaté Moravce za rok 2014 (fotografie, informácie z jednotlivých odd. MsÚ) .
Príkazca je povinný uhradiť odmenu príkazníkovi najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po
ukončení a odovzdaní pracovnej úlohy.

v.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a zmluva predstavuje ich slobodnú
a vážnu vôľu.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorého každý má platnosť originálu. Každá
zmluvná strana obdrží jednu kópiu .
Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
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v Zlatých Moravciach dňa 07.04.2015"'

Príkazca
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Pŕíkazník

