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eV. č. objednávatel'a-'i{ 202 l

Príkazná zmluYa

uzavretá podľa $ 724 anasl. zákon a č. 40ĺ1964 Zb. v znení platných predpisov (občiansky
zákonník)

článotĺ ĺ.
Zmluvné stľany

objednávatel':
Nazov:
Sídlo:
Štatrrtárny oľgán:
tČo:
DIČ;
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
(ďalej len,,objednávatel"')

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Trojice 7,927 l5 Šal'a

Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

00 306 185

ZOZ|024A49 (nie je Platcom DPH)
Sloveĺrská spoľitel'ňa, a.s '

sK82 0900 0000 005 I 2430 6282

mesto@sala.sk

a

Poskytovatel':
Meno a priezvisko; Viliam Habo

Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďďej len''poskytovatel"')
ioujeanĺ"atel' a ioskytovateľ spoločne ďalej aj ako ,,mrluvné strany")

Čtánok II.
Predmet zmluvY

Pľedmetom tejto príkaznej mrluvy (ďďej len ,'zmluvď') je zabezpečenie poľotcu

poskytovatel'om na podujatí SúťaŽ vo vaľení gul$u'' Mĺoto r"ýkonu: ."a'i hĺádzový priestoľ v Šali
Termín
Čas:

3.7.2021
od 1l:00 hod. do cca 15:00hod.
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Článok ĺII.
Odmena

1) odmena za zabezpečenie a uskutočnenie lrodnotenia a vyhodnotenia najlepŠieho guláŠa rra

podujatí SúťaŽ vo varcní gulášu poskýovatel'otn podl'a tejto zmluvy sa určila na základe

vzájornnejdohodyavsúladesustanovením$3zákonač. 18/1996Z.z.ocenách,vznení
neskorších predpisov. vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z., ktoĺou sa vykonáva zákon č'

l8i l996 Z. z. a cenách v znení neskoršĺch predpisov vo výške 200,- Euľ (slovom: dvesto

euľ). vrátane nákladov na dopravu. Predmetná cena je konečná a nemenná. odmena bude

vyplatená po riadnom trkončení predmetu tejto zmluvy prevodom na bankový účet

poskytovatel'a.

2) Zmluvne strany sa v zmysle $ 43 ods. 14 z.žtkona č. 595/2003 Z' z,' o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o dani z príjrnov") dohodli na tom, Že z

odmeny podl'a tejto zmluvy mesto Šal'a nevyberie daň. Týmto sa poskytovatel' zavánlje
riadrre lrysporiadať odmenu podl'a tejto zmluvy v zmysle Zákona o dani z príjmov.

čHnok tV.
Práva a povinnosti poskytovatel'a

l) Poskytovateľje povinný poskytnúť dohodnuté plncnic riadnc a včas. Za riadne poskytnuté

plnenie sa povaŽuje plnenie v dolrodrrutĺlm Žánri a v kvalite obvyklej pre príležitost'
výkonu. Za včastré sa povaŽujc poskytnutie plnenia v dohodnutom čase a dohodnutej

dlŽke trvania.

2) Pokial' sa podujatie neuskutočnĺ z dôvodov na strane poskytovatel'a v mieste, termíne

a éase konania podujatia, tento uhradí objednávatel'ovi všetky vzniknuté náklady, vrátane

zmluvnej pokuty vo ýške 50Yo zdohodnutej odmeny. Tým nie je dotknutý nárok na

náhľadu škody'

3) V prípade vyskytu vyššej moci, kedy nie je poskytnutie plnenia zĺnluvy' moŽné od

poškytovatel'a spravodlivo poŽadovat', je moŽné od nej odstupiť. Poskýovatel' je povinný

uvedené skutočnosti preukázateľne a bezodkladne do loŽiť objďnávateľovi.

4) Poskytovatel' je povinný odviesť daň z príjmu podľa platných právnych predpisov.

čHnok V.
Práva a povinnosti objednávatel'a

l) objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri výkone potrebnú súčinnost'

technického a organizačného charakteru.

2) Súčinnost'ou technickeho charakteľu sa rozumie poskytnutie ozwčenia, svetelnej techniky

a sluŽieb kvaliťrkovaneho technika.

3) Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organízárcia verejného výkonu, najmä

informačná kampaň v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pred konaním verejnéhĺl

výkonu.

Príkazná zmluva strana 2/{



4) objedrrávatel' rná právo odstúpit'ocl zmluvy v prĺpade:
a) neposkytnutia potrebnej súčínnosti posky.tovatel'om,
b) vyšŠej rnoci, ktoľá ĺ'abráni riaclnemu výkonu diela.

5) Zamestnancom objednávatel'a povereným'vo veci dohodnutia podmierrok az'abezpečenia
predmetu tejto zmluvy je p. Maĺ1ina Zitňáková, mobil: +4zl902233 363, e-mail:
zitttakĺlv a(il sala. sk.

Clánok VI.
Okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

1) Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, kĺoľé vzniknú clruhej zmluvnej Strane Z dôvodu
okolností vylučujúcich zodpovednost' (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce zodpovcdnost' sa

považujc prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jcj v splneni
povinnosti, ak nemoŽno rozuÍnne prcdpokladat', Že by povinná strana túto prekážku alebo jej

následky odvrátila alebo prekonala a d'alej, Že by v čase podpísania tejto zrnluvy túto prekáŽku
mohla predvídať. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽujú najmä nepredvídatel'ne
prírodné katastrofy' záplava, zemetrasenie' Zosuvy pôdy, vojna, poŽiar' výbuch, teroristický útok
a Štrajk' výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia ale aj nariadenia týkajúce sa ochľany
Života a zdravia pri pandemi i ochorcnia COVID- l 9'

2) KaŽclá zo zmluvných stran je povinná inľormovať teleforucky alebo elektronicky a následne
písomnou formou bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stľanu o okolnostiach vylučujúcich
zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto
okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca Sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
je povinná poskytnút'druhej zmluvnej strane moŽnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich
zodpovednosť.

3) Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zavázuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie
okolností vylučujúcich zoĺlpovednosť, aby bolo moŽne obnovit'plnenie predlnetu tejto znrluvy
a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť'

Clánok VIĺ.
Zá*erečné ustanovenia

l) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že organizácia a vstup Verejnosti na podujatie sa riadi
podľa aktuálne platných uznesení Vlády SR súvisiacich s ochÍanou Života a zdtavia
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

2| Neposkytnutím plnenia v dohodnutom čase a rozsahu sa zmluva od počiatku ruší. Nárok
na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie je dotknutý.

3) Pre zmluvné strany sú rozhodne ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa

dohodli, Že pokial' niektore vzt'ahy zaloŽené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú
výslovne touto zmluvou upravene, budú sa riadit'občianskym zákonníkom a ostatnými
všeobecne záu äznými právnymi predpismi SR.

4) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky
prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešit' prednostne mimosúdnou cestou, a to
rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné stľany nevyriešia vzájomné spory
mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdorn, pričom v prĺpade súdneho sporu je
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daná príslušnost' slovcnského súdu podl'a pravidiel stanovených v príslušných pľávnych
predpisoch Slovenskej republiky.

5) Zmluva je vyhotovená v tľoch originálnych vyhotoveniach, zktoých objednávatel'
dostane dve vyhotovenia a poskytovatel' jedno vyhotovenie podpísané opľávnenými
zástupcami obídvoch zmluvných strán'

6) Dodatky k tejto ;ľnluve musia byt' u písomnej ľorme so súhlasom zmluvných strán
a podpísané oprávneným zásfupcom obidvoch zmluvných strán.

7) Poskytovatel' podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas objednávatel'ovi na spracovanie
svojich osobných údajov vsúlade snariadením GDPR azákonom č. l8/20l8 Z. z'
o ochĺane osobných údajov a o Zmcne a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadlru
identifikáciu poskytovateľa na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy,
najneskôr však do lehoty vysporiadania vŠetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto
zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

8) Táto zmluva nadobúda platrrost' dňom jej podpisu oprávrrenými zástupcami obidvoch
zrnluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom
sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2l1l2OO0 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
inťormácií) v zneni neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákona č. 4al1trl64 Zb'
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy, wátane so zvďrejnenim
a sprístupnením ich osobných údajov v rozsahu lnena a priezviska.

l0) Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvorit' túto zmluvu, ako aj
spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je Žiadnym spôsobom obmedzená, atebo
vylúčená a zárovcň vyhlasujú' Že sa oboznrímili s obsahom tejto zmluvy, prejav ich vôle
je určitý a váŽny, zmluva nebola uzatvorená v tiesni aĺi za nápadne nevyhodných
podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Šali ĺna .'.í.Y.{p i.1..... V Šali dňa....

Za poskytovateľa: Za objednélvateľa
I

i

,

/+'
Viliam Habo

Pľĺkazná zmluve

ľ'š::;::''#*lľt'
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