
Príkazná zmluva č. 2/2019 

uzatvorená  podľa § 724 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Článok 1 

Zmluvné strany   

Príkazca:  

Obec Rudina  

Sídlo : Rudina č. 442, 023 31 Rudina  

Zastúpená : Ing. Anna Mičianová, starostka 

IČO : 00314251 

DIČ : 2020553227 

Bankové spojenie : VÚB, a. s. , pobočka Kysucké Nové Mesto 

IBAN: SK59 0200 0000 0000 1282 4322 

( ďalej len „ príkazca“ 

Príkazník:  

Kami Logistik spol. s r. o.  

Sídlo: Budatínska Lehota 137, 023 36  

Zastúpená: Milan Kaplík 

IČO: 46677275 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  

IBAN: SK19  1100 0000 0029 2587 8383 

(ďalej len príkazník) 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy  je záväzok príkazníka realizovať pre príkazcu“ ozvučenie 

a zabezpečenie hudobného vystúpenia  na kultúrne podujatie poriadané obcou 

 „ Najchutnejšia nátierka z Rudiny“ v počte 1 krát a záväzok príkazcu zaplatiť za 

vykonanie dohodnutej činnosti  dohodnutú odmenu podľa podmienok stanovených 

touto zmluvou. 

 

Článok 3 

Miesto a čas konania 
1. Dohodnutá činnosť „ ozvučenie a zabezpečenie hudobného vystúpenia na kultúrne 

podujatie poriadané obcou „Najchutnejšia nátierka z Rudiny“ sa uskutoční dňa 

23.11.2019 v priestoroch kultúrneho domu obce Rudina zo začiatkom o 16,00 hodine. 

2. Príkazca požaduje, aby na uvedenú hodinu bolo pripravené ozvučenie. 



3. Príkazca sa zaväzuje za realizovanie dohodnutej činnosti príkazníkovi zaplatiť odmenu 

celkovo vo výške 150,00 EUR. 

Článok 4 

Odmena za vykonanie dohodnutej činnosti 
1. Odmenu stanovenú v čl. 3 tejto zmluvy, príkazca zaplatí príkazníkovi v hotovosti po 

ukončení akcie alebo prevodom na bankový účet. 

2. Príkazca prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej sumy. Odmena 

príkazníka  dohodnutá v čl. 3 je nezdanená. Príkazník je povinný tento príjem 

uviesť vo svojom daňovom priznaní. 

 

Článok 5 

Všeobecné ustanovenia 
1. Príkazník sa zaväzuje vykonať dohodnutú činnosť tak, ako je to popísané v tejto 

zmluve.  Je povinný sa na výkon riadne pripraviť, podať ho s plnou zodpovednosťou, 

dodržať termín a ostatné dohodnuté podmienky . 

2. Ak nemôže príkazník vykonať dohodnutú činnosť vôbec, z dôvodu ochorenia alebo 

z iných mimoriadne závažných dôvodov, je povinný o tom bezodkladne informovať 

príkazcu. 

3. Príkazca zodpovedá za to, že bez súhlasu príkazníka nebude uskutočňovať žiadne 

obrazové a zvukové záznamy alebo prenosy dohodnutej činnosti( s výnimkou 

prípadov povolených zákonom). 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa v ďalších veciach riadi režimom platného občianskeho zákonníka 

a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zákona ť. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle príkazcu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená a táto zmluvy bola vyhotovená podľa ich slobodnej  a vážnej vôle, 

nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej 

obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne  

v dvoch právne rovnocenných vyhotoveniach podpisujú. Z nich príkazca obdrží jeden 

exemplár a príkazník jeden exemplár. 

V Rudine, dňa 22.11.2019 

Príkazca :                                                                                                 Príkazník :   


