Príkazná zmluva č. 008/ 2019 / MR
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
Media Rača, spol. s r.o.
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Monika Debnárová, konateľka
IČO: 35895586
DIČ: 2021865197
IČ DPH: SK 2021865197
Č.účtu:
IBAN:
(ďalej len „príkazca”)
a
Meno: Mária Fatulová,
Bytom:
Dátum narodenia:
Číslo účtu:
(ďalej ako „príkazník“)
uzavreli podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka túto príkaznú zmluvu:
I.
1. Príkazník sa zaväzuje jednorazovo na svoje náklady a svojimi výrobnými prostriedkami pre príkazcu
zabezpečiť prípravu predajného stánku so suvenírmi a predaj račianskych suvenírov počas
Račianskych hodov v sobotu a v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod pred Obecným domom, Alstrova
249 Bratislava, vrátane zabezpečenia koordinácie atrakcií mestskej časti – maľovania na tvár
a razby pamätných mincí.
2. Príkazca sa zaväzuje za realizáciu predmetu zmluvy zaplatiť honorár podľa bodu II. tejto zmluvy.
II. Honorár a platobné podmienky
1. Príkazca sa zaväzuje vyplatiť príkazníkovi honorár v celkovej výške 100,-EUR (slovom jednosto EUR),
ktorá je splatná do 10. dňa príslušného mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predmet zmluvy
podľa bodu I. tejto zmluvy realizoval. Honorár je konečný.
2. Príkazca sa zaväzuje uhradiť odmenu príkazníkovi bezhotovostným príkazom na jeho účet, uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.
3. Predmet zmluvy sa považuje za splnený, ak bol realizovaný riadne.
III. Trvanie príkaznej zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.05. do 05.05.2019.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazca je povinný:
a) Poskytnúť príkazníkovi informácie, ktoré sa vzťahujú k predmetu zmluvy a sú ako jediný prostriedok
nevyhnutné pre splnenie príkazu, iné prostriedky sa vylučujú,
b) Zaplatiť za splnenie predmetu zmluvy honorár podľa čl. II.
2. Príkazník:
a) je povinný konať s vynaložením odbornej starostlivosti podľa svojich schopností a znalostí, v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) koná vo svojom mene, na svoje náklady a vlastnými výrobnými prostriedkami, v čase, ktorý si sám určí.
Nie je povinný realizovať predmet zmluvy osobne, ale za jeho vykonanie nesie plnú zodpovednosť, ako
keby ho vykonával sám,
c) je povinný po celú dobu plnenia predmetu zmluvy dodržiavať BOZP a ostatné súvisiace právne predpisy,
d) zodpovedá za škodu spôsobenú Príkazcovi,
e) je povinný splniť si daňové a odvodové povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych
predpisov,

f)

Príkazca berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva môže byť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe
k informáciám) v znení neskorších predpisov zverejnená na webovom sídle príkazcu v celom rozsahu bez
uvedenia titulu, bydliska, rodného čísla, bankového spojenia, čísla účtu a podpisu príkazníka.
g) Zmluvné strany sa podľa § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dohodli, že z príjmu za honorár podľa čl. III. tejto zmluvy - príkazník daň
vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov neuplatní a príkazník sa zaväzuje
tento príjem zdaniť sám spôsobom uvedeným v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov - prostredníctvom
príkazníkom podaného daňového priznania,
h) Príkazník je uzrozumený s tým, že zákonnou povinnosťou Príkazcu podľa uvedeného ustanovenia zákona
o dani z príjmov je oznámiť uzatvorenie tejto zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto odseku správcovi
dane (príslušnému daňovému úradu) najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v
ktorom bola zmluva uzavretá. Príkazník si je vedomý právnych dôsledkov, najmä príslušných sankcií, ktoré
budú uplatnené, keby príjem za plnenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy sám nezdanil,
i) Všetky náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy súvisiace s materiálnym a organizačným zabezpečením
vlastnej činnosti pri plnení tejto zmluvy, vrátane nákladov na cestovné znáša príkazník,
j) Príkazník berie na vedomie, že počas podujatia bude príkazcom vyhotovená fotodokumentácia z jeho
priebehu, na ktorej môže byť zobrazený. Príkazník súhlasí s tým, aby vyhotovenú fotodokumentáciu
používal príkazca v neobmedzenom rozsahu na účely propagácie/prezentácie podujatia a/alebo aktivít
príkazcu, a to všetkými možnými spôsobmi použitia v časovo neobmedzenom rozsahu.
V. Záverečné ustanovenia
1. Ak v zmluve nie je uvedené inak, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmeny v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po vzájomnom
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, a to formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej
neoddeliteľnú súčasť.
5. Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej a prehlasujú, že zmluva bola uzavretá vážne
a zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú že bola podpísaná na základe ich
pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok,
na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpísali.
V Bratislave

02.05.2019

...........................................................
Príkazca
Ing. Monika Debnárová, konateľ

V Bratislave 02.05.2019

.

....................................................................
Príkazník
Mária Fatulová

