Príkazná zmluva 
TÁTO PRíKAZNÁ ZMLUVA (DALEJ LEN "ZMLUVA") BOLA UZATVORENÁ NiŽŠiE 
UVEDENÉHO D~A, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI 
v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie IBAN: 
Banka: 
E-mail: 
(ďalej ako "Príkazca") 
a 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie IBAN: 
Banka: 
E-mail: 
(ďalej ako .Prfkazník") 
 
Obec Mošurov 
Mošurov 15, 082 67 Terňa 
Ing. Ondrej Chlebuš - starosta obce 
OO 690 562 
2020732538 
SK89 5600 0000 0088 6075 4001 
Prima banka a. s. pobočka Prešov 
mosurov@gmail.com
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 
Hlavná 73, 08001 Prešov 
Ing. Andrea Turčanová - predseda združenia 
42231 779 
2023702637 
SKlO 02000000 0030 10883453 
VÚB, a. s. pobočka Prešov 
anton.gaspar54@gmail.com

(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako 
"Zmluvná strana") 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 
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1. Predmet zmluvy 
	1.1. 	Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať bezodplatne nasledujúcu 
záležitosť: 
1.1.1. Príkazník zabezpečí pre Príkazcu v rámci spoločného postupu členov 
Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš ubytovanie v 2 
poste ľove] izbe, večeru a raňajky počas 30. snemu ZMOS v dňoch 21. až 
23. mája 2019 konaného v priestoroch INCHEBA, a. s. v Bratislave. 
	1.1.2. 	Príkazník uhradí zálohovú faktúru a vyúčtovaciu faktúru za ubytovanie a 
za poskytnuté veČere a raňajky počas troch dní pobytu na sneme. 
Ďalej ako .Prfkaz" 
2. Práva a povinnosti pri plnení príkazu 
	2.1. 	Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu pod ra svojich schopností 
a znalostí. Príkazník má právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu iba v prípade, že to 
Príkazca uzná za vhodné pod ra svojho uváženia. 
	2.2. 	Príkazník má právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania 
Príkazcu so zaplatením akéhoko I'vek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do 
momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní. 
3. Náklady a hotové výdavky Príkazníka 
	3.1. 	Cenník ubytovania pre druh ubytovania vybraný Príkazcom a cenník 
stravovacích služieb je neoddelite Inou súčasťou tejto Zmluvy. 
	3.2. 	Príkazník je povinný všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním 
Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady 
a hotové výdavky uhradiť do 14 dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi. 
4. Lehota na vykonanie Príkazu 
	4.1. 	Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz najneskôr do 20.03.2019. 
5. Trvanie a ukončenie zmluvy 
	5.1. 	Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu. 
	5.2. 	Príkazca nemá právo túto Zmluvu vypovedať. 
	5.3. 	Príkazník nemá právo túto Zmluvu vypovedať 
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6. Závere~né ustanovenia 
	6.1. 	Táto Zmluva môže 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 platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými 
stranami. 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 dôsledku 
uzavretia tejto Zmluvy. 
	6.5. 	Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že 
je uzavretá slobodne. 

V Mošurove, dňa 15.03.2019 
OBec MO§UROV 
MoAurov 15 
.082 67 Terňa 
ICO: 00690562 
d 
~. 
príkazca 
 
1 8. t~AR. 2019 
V Prešove, dňa 	. 
AEGICNÁlNE ZDRUŽENIE MIEST A OBcí 
PREŠOV· ŠARiŠ 
IČO: 422 317 79 
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