Príkazná zmluva č. 10/2020
uzatvorená podľa §724 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)
medzi zmluvnými stranami :

Príkazca:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IBAN:

Tekovská knižnica v Leviciach
Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
PhDr. Vlasta Kollárová, riaditeľka
36102814
SK06 8180 0000 0070 0031 1687

Príkazník
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Pleva
Dátum narodenia:
Adresa:
Č. OP:
IBAN:
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom príkazcu je prezentácia fotografií cestovateľských zážitkov historika, turistického
sprievodcu Mgr. Petra Plevu OD ZÁPADU NA VÝCHOD – PO STOPACH ANTICKĚHO GRÉCKA.
Podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Číslo zmluvy MK-4742/2020-423
a spolufinancovaný Nitrianskym samosprávnym krajom.
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 plniť svoj záväzok osobne.
II. Čas plnenia
1. Termín a miesto príchodu príkazníka na podujatie: 14.12.2020 o 9,30 hod., v Oddelení beletrie
Tekovskej knižnice v Leviciach, Holubyho ul. č. 6
2. Pri zmene termínu alebo času túto skutočnosť oznámi Tekovská knižnica v Leviciach príkazníkovi
bez zbytočného odkladu.
III. Odmena
1. Za vykonanie predmetu zmluvy sa príkazca zaväzuje uhradiť príkazníkovi jednorazovú odmenu vo
výške: 150,00 € (slovom: stopäťdesiat 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. Dohoda o nezdanení
1. Príkazca a príkazník sa dohodli, že príjmy podľa tejto zmluvy nie sú zdanené zrážkovou daňou
v zmysle §43 ods. 14. zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V. Záväzky príkazníka
1. Príkazník sa zaväzuje riadne sa pripraviť na podanie výkonu a tento podať podľa svojich najlepších
schopností a možností.
2. Príkazník sa zaväzuje rešpektovať pokyny TK. Pri porušení týchto povinností zodpovedá za
vzniknutú škodu.
3. Príkazník ako dotknutá osoba podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, udeľuje príkazcovi súhlas na spracovanie osobných údajov
uvedených v tejto zmluve ako aj na vyhotovenie a zverejnenie fotografií a videozáznamu
z uskutočnenej prednášky. Zároveň príkazník berie na vedomie, že spracované osobné údaje budú
archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. Súhlas príkazníka udelený
podľa tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení po
dobu jeho archivovania.
VI. Záväzky príkazcu
2. TK zabezpečí vhodné prostredie a využitie času príkazníka.
3. TK zaplatí príkazníkovi dohodnutú odmenu riadne a včas.
VII. 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 Leviciach 10.12.2020

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

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

