
PRÍKAZNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok 1 
Zmluvné strany

Príkazca: MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
IČO: 00 331 996
zastúpené PhDr. Marekom Čižmárom, primátorom

Príkazník: Meno a priezvisko: MVDr. Taiš Jozef
Bydlisko:
Číslo OP:

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1. Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazca vykoná nasledujúcu činnosť:

Zabezpečenie ozvučenia a vystúpenia skupiny Kentucky Jack dňa 21.7.2019 o 18.00 h 
v amfiteátri.

2.2. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu za vykonanú činnosť.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Príkazca je povinný odovzdať včas príkazníkovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na 
vykonávanie jeho činnosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že si ich má obstarať 
príkazník.

3.2. Príkazník j e povinný:
a) postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou, samostatne, 

podľa vlastného uváženia, na základe zvolených pracovných postupov, bez 
prijímania pracovných pokynov od príkazcu, s využitím všetkých svojich znalostí, 
informácií, prostriedkov a kontaktov tak, aby bola činnosť vykonaná pre príkazcu čo 
najvýhodnejšie,

b) v prípade potreby použiť vlastný materiál, náradie a pracovné pomôcky,
c) postupovať v súlade so záujmami príkazcu, ktoré sú mu známe,
d) nepoškodiť dobré meno príkazcu a zachovávať mlčanlivosť počas celého priebehu 

i po skončení výkonu činnosti,
e) nedať osobám, ktoré nie sú s príkazcom v zmluvnom vzťahu, žiadne veci, ktoré mu 

boh alebo budú zverené príkazcom,
f) odovzdať bez zbytočného odkladu príkazcovi veci, ktoré za neho prevzal pri 

vykonávaní dohodnutých činností.
3.3. Príkazca má právo schvaľovať spolupracovníkov príkazníka, prostredníctvom ktorých 

bude tento vykonávať činnosť v prospech príkazcu.
3.4. Príkazník má právo vykonávať činnosť prostredníctvom tretích osôb, pritom zodpovedá v 

plnom rozsahu za činnosť osôb, ktoré za neho plnia predmet zmluvy tak, ako keby 
činnosť vykonával osobne.



Článok 4
Odmena príkazníka a spôsob úhrady

4.1. Nárok na odmenu vzniká príkazníkovi po ukončení činnosti uvedenej v ods. 2.1.

4.2. Odmena je dohodnutá vo výške 500 €. V odmene je zahrnutá náhrada vynaložených 
nákladov, ktoré sa viažu na splnenie zmluvného záväzku príkazníka.

4.3. Odmenu zaplatí príkazca príkazníkovi v hotovosti hneď po uskutočnení koncertu.

Článok 5 
Zodpovednosť za škodu

5.1. Príkazník zodpovedá za všetky škody spôsobené príkazcovi alebo tretej strane, ktorá 
je v zmluvnom vzťahu s príkazcom, vzniknuté porušením ustanovení zmluvy.

5.2. Príkazník je hmotne zodpovedný za zverené veci a finančné prostriedky príkazcu, s 
ktorými prichádza do styku pri výkone svojej činnosti.

5.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, alebo za 
škody spôsobené tretími stranami, ktorým nemohla ani pri vynaložení maximálneho 
úsilia zabrániť.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu.

6.2. Zmluva zaniká naplnením účelu, pre ktorý bola uzatvorená.

6.3. Zmluva sa vo veciach, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, riadi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

6.4. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho príkazník obdrží jeden rovnopis 
a príkazca dva rovnopisy.

6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli, 
uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok, na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne dobrovoľne podpisujú.

Trebišov 10.7.2019

za príkazcu * príkazník
PhDr. Marek Čižmár, primátor Z . MVDr. Jozef Taiš


