príkazná zmluva
rÁro pnírnzruÁ zMLuVA

(ĎALEJ LEN ,,zMLUvA") BoLA UzATvoRrruÁ rulŽŠlr

uvrorruÉHo oŇA, MEstAcA A RoKU MEDzl rÝulro zruluvruÝMl sTRANAM!
v zmysle ustanovenia§724

a nasl. občianskeho zákonníka:

obchodné meno:

Obec Rokycany

Sídlo:

Rokycany 45,082 41 Bajerov

V zastúpení:

Miloš Jaš - starosta obce

tčo:

0o 327 701,

olč:

20205481,45

Bankové spojenie lBAN:

SK98 5600 0000 0088 2607 Loo4

Banka:

Prima banka, a. s. pobočka Prešov

E-mail:

obecro kvca nv(Ogm

a i l.

com

(d'alej ako,,Príkazca")

a

obchodné meno:

Regioná!ne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Sídlo:

Hlavná 73, 080 0]. Prešov

V zastúpení:

lng. Andrea Turčanová

lčo:

42 23t 779

DlČ:

2023702637

Bankové spojenie lBAN:

sK10 0200 0000 0030 ].088 3453

Banka:

VÚB, a, s. pobočka Prešov

E-mail:

a

nton. gaspa r54 (Dem

a

i

- predseda združenia

l.com

(d'alej ako,,Príkazník")

(Príkazníka Príkazca d'alej tiež spoločne ako ,,Zm!uvné strany" a každý jednotlivo ako
,,Zmluvná strana")
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

t.

Predmet zmluvy

1,1,

príkazníksa týmto zavázuje pre príkazcu obstarať bezodplatne nasledujúcu

záležitosť:

postupu členov
1.1.].. Príkazník zabezpečí pre Príkazcu v rámci spoločného
prešov _ šarišubytovanie v 1
Regionálneho združenia miest a obcí
2t, až23,
postelbvej izbe, večeru a raňajky počas 30. snemu ZMos v dňoch
mája201.9konanéhovpriestorochlNCHEBA,a.s.VBratislave.
a
1,.t.2. príkazník uhradí zálohovú faktúru a vyúčtovaciufaktúru za ubytovanie
zaposkytnutévečerearaňajkypočastrochdnípobytunasneme.

Ďalej ako ,,Príkaz"

2.

Práva a povinnosti pri plnení príkazu
príkazníkje povinný konať pri plnení príkazu podl,a svojich schopností a znalostí,
príkazca
príkazníkmá právo odchýliť sa od pokynov príkazcu iba v prípade, že to

2.L.

uzná za vhodné podl'a svojho uváženia,

príkazcu
príkazníkmá právo prerušiťvykonávanie príkazu v prípade omeškania
to aŽ do momentu
so zaplatením akéhokolVek finančnéhoplnenia Príkazníkovi,a
príkazca v omeškaní,
zaplatenia finančnéhoplnenia, s ktorým je

z.2.

Náklady a hotové výdavky Príkazníka

3.1. cenník ubytovania pre druh

ubytovania vybraný príkazcom a cenník

stravovacích služieb je neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy.
3.2. príkazník je povinný všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním
príkazu riadne vyúčtovaťa príkazca je povinný príkazníkovi všetky náklady a hotové
príkazcovi.
výdavky uhradiť do ].4 dníod doručenia vyúčtovania

4.

Lehota na vykonanie Príkazu

4.1,.
5.

Príkazník sa zavázuje vykonať Príkaz najneskór do 20.03.2019.

Trvanie a ukončenie zmIuvy

5.1.

Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú,a to do splnenia Príkazu,

5.2.
5.3.
6.

Príkazca nemá právo túto Zmluvu vypovedať.
Príkazník nemá právo túto Zmluvu vypovedať

záverečné ustanovenia

6.1.

Táto Zmluva móže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými

obidvoma zmluvnými stranami.
6.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrŽÍ
jeden rovnopis tejto Zmluvy.
6.3. Táto Zmluva nadobúda platnosťdňom podpisu obidvoma Zmluvnýmistranami.
V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka táto Zmluva je ÚČinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6.4. Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dósledku
uzavretia tejto Zmluvy.
6.5, Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali,súhlasia s jej obsahom a vyhlasujÚ, Že
je uzavretá slobodne.

VRokycanoch,dňa l9

lli

i:l:

V Prešove, dňa

..1.8..

j'li.!l..2Clg...

r

,.//.....................

príkazca

príkazník

