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

Článok 1
Zmluvné strany
1) PRÍKAZCA:
Právna forma:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

Obec Nižný Slavkov
Starosta obce – Ing. Jozef Kamenický
082 75 Obecný úrad 102, Nižný Slavkov
00327514

2) PRÍKAZNÍK
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu
IČO:
funkcia:

Miroslav Fabián
9. mája ,14 083 01 Sabinov
41516389
vedúci krúžku školy tanca
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vedenie a nacvičovanie jednotlivých programových čísel v krúžku
ľudového tanca v Nižnom Slavkove.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Príkazník sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečovať pre príkazcu úlohy
a) Umelecky riadiť a usmerňovať činnosť krúžku ľudového tanca
b) Zostavovať programy pre vystúpenia a zájazdy krúžku ľudového tanca
c) Dbať na správne pedagogické vedenie detí a mládeže
d) Zabezpečiť pedagóga pre tanečnú zložku a dbať na dodržanie pravidelnosti tréningov
e) Podávať príkazcovi na jeho žiadosť správy o plnení úloh vyplývajúcich z príkazu
f) Zabezpečovať spoluprácu a kontakt s médiami
3.2 Príkazca sa zaväzuje, že pre príkazníka zabezpečí:
a) podmienky na funkčnosť a realizáciu krúžku
b) priestory na realizáciu skúšok a tréningov
c) šatňu na prezlečenie pedagógov
d) v prípade vystúpení a zájazdov dopravu

-2Článok 4
Odmena a náhrada ďalších nákladov
4.1 Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi honorár za vyššie uvedenú činnosť vo výške 200,-€
mesačne na základe vystavenej faktúry.
4.2 V prípade reprezentácii súboru v zahraničí sa príkazca zaväzuje vyplatiť príkazníkovi odmenu
33,-€ za každý deň pobytu v zahraničí vrátane cesty.
4.3 Ostatné potrebné a užitočné výdavky vynaložené v súvislosti s dohodnutou činnosťou, ktoré sú
uvedené (podľa bodu 3.1 tejto zmluvy).
Článok 5
Zánik zmluvy
5.1
a)
b)
c)

Zmluva zanikne
Výpoveďou príkazníka
Odvolaním zo strany príkazcu
Dohodou zmluvných strán

5.2 Ak zmluva zanikne odvolaním, má príkazník nárok na odmenu podľa článku 4 odst. 4.1 vo
výške 5 násobku mesačného honoráru.
5.3 V prípade výpovede príkazníka je výpovedná doba 30 dní a počíta sa od prvého dňa
nasledujúceho po doručení výpovede príkazcovi.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán.
6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky záonník v znení
neskorších predpisov.
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod nátlakom, alebo v
tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
6.5 Príkazník súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú potrebu úradu výhradne na účely
evidencie, podľa platných zákonov SR.

V Nižnom Slavkove, dňa 30. septembra 2015

Ing. Jozef Kamenický
príkazca – starosta obce

Miroslav Fabián
príkazník – umelecký vedúci

