Príkazná zmluva (§ 724 a nasl. OZ)
Príkazná zmluva
Zmluvné strany:
Príkazca:

Obec Petrovce, Obecný úrad Petrovce 89, zastúpený starostom obce Ing. Michalom
PETEROM, IČO: 332674,

DIČ: 2020630315

a
Príkazník:

Jozef JACKANIN, nar. 28. 07.1961,
09441 Hanušovce nad Topl'ou

r.č.

610728/7296,

bytom Budovateľská 433/14

sa dohodli na uzavretí tejto príkaznej zmluvy v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka:

ČI.1
Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu maľby a nátery miestností, vysprávky omietok,
nátery, gitovanie a brúsenie dverí a zárubní, rádiátorava rozvodov ÚK v budove ZŠ a MŠ, vysprávky
omietok, maľby a nátery omietok v budove OcÚ - poschodie ( sála, javisko, chodba, sklad, schodište),
nátery zárubní a dverí. Materiál na uvedené práce bude dodaný pdríkazníkovi zo strany príkazcu.
Čl. 2
Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme príkazcu
v súlade s technickými normami a technologickými postupmi a právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike podľa pokynov príkazcu.
Všetky činnosti, ktoré
i starostom obce.

bude príkazník

realizovať,

vopred odsúhlasí

sriaditel'kou

ZŠ a riaditeľkou

MŠ

Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu
a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá príkazcovi vznikne.
Čl. 3
Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Dohodnutý termín: júl - august 2014.

ČI.4
Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu.
Po skončení vykonania príkazu je povinný príkazník vykonať vyúčtovanie - výkaz vykonaných
Záruka na vykonané práce bola stanovená na 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia príkazcom.

prác.

ČI.5
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi odmenu v sume 1.350,- € (slovom tislctistopäťdesiat Eur),
z toho za práce vykonané v budove ZŠ a MŠ 1040,- Eur a za práce vykonané v budove OcÚ. 310,- Eur.
Prípadné odvodové a daňové povinnosti budú zo strany príkazcu a príkazníka vykonané podľa platných
predpisov.

Odmena je splatná mesačne

do 30 dní po ukončení prác na účet príkazníka.

Za prípadné spôsobené škody, ktoré vznikli s výkonom prác na majetku príkazcu, zodpovedá príkazník.
ČI.6
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch. Príkazník dáva súhlas s použitím osobných údajov príkazcovi
pre potreby príkazcu.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.7.2014 do 4. 9. 2014.
Práva a povinnosti zmluvných
Občianskeho zákonníka.

strán v zmluve bližšie neupravené

sa riadia príslušnými

ustanoveniami

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nebola uzavretá v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
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