
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 3/2021
uzatvorená podľa $ 724 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

 

Článok 1

Zmluvné strany

PRÍKAZCA:
Hradné múzeum vo Fiľakove, v zastúpení zastupujúcej riaditeľky HMF Ing. Valérie
Budaovej
Sidlo : Hlavná 14, 9%6 01 Fiľakovo

IČO: 42013241
DIČ: 202 2511590
č. 1003028935200GTP Banka Slovensko a.s., pob. Fiľakovo

g.

PRÍKAZNÍK:
Meno a priezvisko: Mgr. Kafarína Damianovová

Adresa:

Dátum narodema:

COP: h rsoe Kodnéčíslo

Článok 2
Predmet zmluvy

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu ako kurátor výstavy zabezpečiť výber výtvarných

diel ma výstavu s názvom „Byfosti“ a predstavenie autorky Jany Bialovej a jej

vystavených diel na vernisáži dňa 12.08.2021 o 16:30 hod. v priestoroch Mestského
vlastivedného múzea, a to v potrebnom Čase a rozsahu podľa dispozícii príkazcu.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Príkazník bude vykonávať činnosť uvedenú v článku 2. tejto zmluvy osobne dňa
12.08.2621 v rozsahu 4 hodiny.

2./ Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vykonávať stanovenú činnosť

s maximálnou odbomou starostlivosťou v stanovenom termíne.

3./ O všetkých skutočnostiach, ktorých sa príkazník pri plnení príkazu dozvie je povinný
zachovať mlčaniivosť. Táto povinnosťplati aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

4./ Podpisom tejto zmluvy príkazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, Že odmena mu

bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie
a zdanenie príjmu príkaznika podľa fejto zmluvy zodpovedá príkazník.

Článok 4
Odmena príkazníka



1./ Prikazca sa zaväzuje príkazníkovi poskytnúť za činnosť uvedenú v článku 2. tejto zmluvy
odmenu vo výške 30,- Eur. slovom: Tridsať Eur.

2. Odmena podľa článku č. 4 ods. 1 bude príkazníkovi vyplatená v hotovosti dňa 12.08.2021.

Ciánok 5

Zaverečné usfanovenie

1./ Táto príkazná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýmistranami.

2./ Túto príkaznú zmluvu je možné meniť adoplňať len formou písomných dodatkov

uzatvorených a podpísaných obomazmluvnými síranami.

3./ Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade sNARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTUA RADY(EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smemica

93/46"ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne kdispozícii na webovom sídle

www.osobnvudaj.sk(informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsídle a na všetkých
kontaktných miestach prevádzkovateľa.

4./ Príkazná zmluva zanikne odvolaním príkazcu alebo vypovedaním príkazníka.

5./ Príkazný vzťah sa riadi okrem podmienok dohodnutých touto zmluvou ustanoveniami $

724 až 732 OZ.

6./ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod nátlakom,

alebo v tiesni. čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Fiľakove. dňa 99.08.2021

s — —-

 

 

PodvsOMÍVNEMO CSObYZA príkazcu


