PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovení § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Príkazca:
Obec Lechnica
so sídlom: 059 06 Lechnica 92
IČO: 00696293
v jej mene konajúci: Jozef Musala, starosta obce
a
Príkazník:
Bc. Martin Trembáč
narodený:
trvale bytom: Cintorínska 290, 059 39 Šuňava
uzavreli túto príkaznú zmluvu, tak ako je ďalej uvedené.
Článok 1
1. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu analyzovanie stavu spracovania
dokumentácie, spracovanie plánovania a zabezpečovania prípravy na oblasť civilnej ochrany,
získavanie základných údajov do analýzy územia z hľadiska možného vzniku MU, určenie
základných opatrení na realizáciu ochrany obyvateľstva, spracovanie podkladov k organizovaniu
jednotiek CO pre potreby územia obce k zabezpečovaniu úloh a opatrení pre záchranné práce
počas vzniku mimoriadnej udalosti a skompletizovanie dokumentácie na úseku CO.
Článok 2
1. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí v záujme
príkazcu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa pokynov príkazcu.
2. 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.
Článok 3
1. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne.
2. Zveriť vykonanie príkazu inej osobe môže príkazník, iba ak je to nevyhnutne potrebné.

Článok. 4
1. Na žiadosť príkazcu je povinný príkazník podať príkazcovi správu o postupe plnenia príkazu.
2. Po skončení vykonania príkazu je povinný príkazník vykonať vyúčtovanie.

Článok 5
1. Za spracovanie dokumentácie uvedenej v článku 1 patrí príkazníkovi odmena vo výške 500 €.
2. Odmena bude príkazníkovi vyplatená na účet číslo SK 34 1100 0000 0029 3504 7911 do 10
dní od odovzdania celej dokumentácie. O prevzatí dokumentácie bude vystavený preberací
protokol.
3. Všetky daňové a odvodové povinnosti je príkazník povinný si vyrovnať sám.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená a rozumejú dôsledkom uzavretia tejto zmluvy.
3. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie sú určené pre
príkazcu a jedno vyhotovenie sú určené pre príkazníka.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.

V Lechnci dňa 1. 8. 2017

Za príkazcu:

podpísané
Jozef Musala
starosta obce

Za príkazníka:

podpísané
Bc. Martin Trembáč

