PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá v zmysle ustanovení § 724 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi:
Príkazca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350, 087 01
00322181
2020777561
František Mašlej – starosta obce
a

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

Martin Maďar

I.
Predmet zmluvy
Príkazník sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie monitorovacej správy na akcií: Zvýšenie
kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ v Kračúnovciach.
Príkazná zmluva sa uzatvára na obdobie od 15. 10. 2015 do 30. 11. 2015.

II.
Odmena príkazníka
1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej odmene príkazníka vo výške 300,00 EUR za
vykonanú prácu.
2. Daň, ako i odvody na zdravotné a sociálne poistenie odvádza za príkazníka v zmysle
platných právnych predpisov príkazník.

III.
Povinnosti príkazcu
Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom, aby tento mohol plniť príkaz.

IV.
Povinnosti príkazníka
1. Príkazník je povinný vykonávať dohodnutú činnosť osobne.
2. Príkazník sa zaväzuje postupovať pri plnení príkazu podľa platných predpisov a podľa
svojich schopností a znalostí.
3. Od pokynov príkazcu sa môže príkazník odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme
príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas, inak zodpovedá za škodu.

V.
Zánik príkaznej zmluvy
Príkazná zmluva zaniká:
a/ odvolaním príkazu príkazcom,
b/ vypovedaním príkaznej zmluvy príkazníkom,
c/ zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca.

VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 724 až 732.
2. Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi príkazcom
a príkazníkom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Je napísaná v 2
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po l vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. Príkazník súhlasí s tým, že príkazca bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V Kračúnovciach dňa 15. 10. 2015

.................................................
príkazca

........................................
príkazník

Obecný úrad Kračúnovce
Záznam z prieskumu trhu
V zmysle zákona NR SR č. 263/99 Z.z. v znení neskorších predpisov sa uskutočnil
výber uchádzača k dodaniu /zhotoveniu/ predmetu obstarávania prostredníctvom rokovacieho
konania bez zverejnenia, s využitím § 56 f/ - podprahová metóda s nižšou cenou – na základe
informácií získaných prieskumom trhu
Predmet obstarávania:
tovar: ............................................................................................................................
služba ............................................................................................................................
práca ............................................................................................................................
Dodávateľ
Forma prieskumu, dátum
cena s DPH poznámka /doprava, servis,
/identifikačné údaje/ telefón, katalóg , prieskumu
záručná doba/
cenová ponuka,
osobne
Telefonicky:
14.5.2012 350€
Podduklianske
0903603770
osvetové stredisko
Sovietskych
hrdinov 160/75
0089 01 Svidník

Vyhodnotením výsledkov prieskumu trhu je výhodné zrealizovať obstarávanie vyššie
uvedených tovarov, služieb, prác od dodávateľa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z dôvodu: vyhovuje požiadavkám, najnižšia cena
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prieskum vykonal: .......................................
dátum a podpis

Schvaľujem: ...................................
dátum a podpis

