Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Tibor Hujdič

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Veronika Chorvatovičová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Mária Masárová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Martina Michalková

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Lucia Rušinová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
8. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
9. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
11. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
12. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
13. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
14. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Elena Šimkaninová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Jana Vozníková

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025

V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Alena Budková

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

,do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Ing. Marcela Fidlerová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

, do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Jana Hrbková

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

, do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Jana Roškotová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Tvorba scenára a prezentácia podujatia na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

, do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Gabriela Futová

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Príprava a lektorovanie workshopov na Medzinárodnej prehliadke knižničných
podujatí pre deti a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici
v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
100,- € (slovom: Jednosto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Marta Skalková

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P. O. Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Príprava a moderovanie spoločenského večera a podujatí konaných v rámci
Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež v dňoch 21. a 22. 05.
2018 v Podtatranskej knižnici v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
200,- € (slovom: Dvesto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025
V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025

PRÍKAZNÁ ZMLUVA
(v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Príkazník:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. Monika Naštická

Príkazca:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Prešov, Levočská 9, 080 01
37781308
2021482650
Mgr. Martou Skalkovou, riaditeľkou

Uzatvárajú v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka Príkaznú zmluvu o vykonaní
činností.
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
Moderovanie podujatí na Medzinárodnej prehliadke knižničných podujatí pre deti
a mládež konanej v dňoch 21. a 22.05.2018 v Podtatranskej knižnici v Poprade.
III. Dohodnuté podmienky
3.1. Príkazník sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite
- v prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť príkazcovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil
3.2. Príkazca sa zaväzuje:
- poskytnúť príkazníkovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy
- vytvoriť príkazníkovi dostatočné podmienky k vykonaniu predmetu zmluvy
IV. Cena a platobné podmienky
Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi odmenu vo výške:
200,- € (slovom: Dvesto Eur).
Príkazník je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
právnych predpisov SR.
Odmena bude uhradená na účet č.
zmluvy.

do 15 dní po ukončení predmetu

Číslo Zmluvy FPU: 18-512-02025

V. Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Príkazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v informačných
systémoch príkazcu.
2. Príkazník súhlasí s uverejnením fotografií so svojou osobou na webovej stránke
knižnice a na sociálnych sieťach. Súhlas udeľuje na podujatie „Medzinárodná
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež“.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.kniznica-poh.sk.
4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi zmluvnými stranami upravené inak, platia pre
ne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

V Prešove 21.05.2018

..........................................
Príkazník

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 21.05.2018

............................................
Príkazca

