Príkazná zmluva č. 20175106
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. v znení platných predpisov ( Občiansky zákonník)

medzi zmluvnými stranami :

Príkazca :

Knižnica pre mládež mesta Košice

sídlo :

Kukučínova 2, 043 59 Košice

v zastúpení :

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná - riaditeľka

IČO :

00189006

DIČ :

2020785910

číslo účtu :

0502316005/5600

Príkazník :
Meno a priezvisko :

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Dátum narodenia :
Adresa :

Hviezdoslavova 4, 052 01 Spišská Nová Ves

č. OP ( č. pasu )
č. účtu:
IBAN:

I. Predmet zmluvy.
1. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje pre KMK vykonať vyhodnotenie detských literárnych prác

v

rámci projektu: “Literárne Košice Jána Štiavnického, XXII. ročník“
2. Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby jeho činnosť prebiehala v zmysle
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť
vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného
vzťahu.
3. Príkazník sa zaväzuje na plnenie svojho záväzku osobne a výsledok vyhodnotenia odovzdať v písomnej
podobe príkazníkovi.

II. Čas plnenia.
1. Príkazník sa zaväzuje, že vyhodnotenie prác vykoná v termíne do: 28.04.2017

2. Príkazník je oprávnený odovzdať vyhodnotenie prác aj pred dohodnutým termínom a príkazca je povinný
ho prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy.
3. Príkazník sa zaväzuje, že vyhodnotenie prác prevezme a zaplatí zaň príkazníkovi dohodnutú odmenu.

III. Odmena.
1. Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo
výške: 150,- € ( slovom: jednostopäťdesiat Eur) .
2. Odmena bude vyplatená do 30 dní od ukončenia realizácie výkonu podľa čl. 1 ods. 1. tejto zmluvy
prevodom na účet príkazníka.
3. Príkazník sa zaväzuje sám si vysporiadať všetky daňové a odvodové povinnosti, ktoré mu touto zmluvou
vzniknú.

IV. Záväzky KMK
1. KMK zabezpečí zozbieranie detských literárnych prác a ich odovzdanie príkazníkovi včas, aby mal
dostatok času na ich vyhodnotenie.
2. KMK zaplatí príkazníkovi dohodnutú odmenu riadne a včas.

VI. Záverečné ustanovenia.
1. Príkazná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami.
2. Zmeny jednotlivých zmluvných ustanovení, prípadne dodatky zmluvy, je možné realizovať výhradne
písomnou formou na základe obojstrannej dohody.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom exemplári.

V Košiciach, 13.04.2017

---------------------------------------Príkazca

---------------------------------------Príkazník

