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Príkazná zmluva  
uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:  

 

Príkazcom:  

Názov:  Turčianska galéria v Martine 

Sídlo:  Daxnerova 2, 036 01 Martin 

Zastúpený: Ing. Zuzanou Ivanovou, riaditeľkou   

IČO:  36145327 

DIČ:  2020598327 

Právna forma: 331 – príspevková organizácia 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:           
(ďalej len ako „príkazca“ alebo „TG“)  

 

a 

 

Príkazníkom:  

Meno a priezvisko:  Jana Kapelová 

Trvalé bydlisko:    

Dátum narodenia:   

IBAN:   

 

(ďalej len ako „príkazník“)  

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Príkazník sa zaväzuje  vykonať pre príkazcu nasledujúcu jednorazovú činnosť: inštalácia diela 

Michala Moravčíka – rekonštrukcia miestošpecifickej inštalácie z projektu Socha v meste IV. 

alebo dialóg sochárov s architektmi o premene verejného priestoru v Turčianskej galérii 

v roku 2009 na výstavu Socha v meste VII., ktorá sa uskutoční v sídle príkazcu v termíne 

27.6.2019-11.9.2019. 

2. Príkazník  je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí.  Príkazník je 

povinný vykonať príkaz osobne.  

3. Príkazník je povinný dielo vykonať najneskôr do 27.6.2019 do 16:00 hod. 

  

II. 

Odmena  

1. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi za činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy,  

odmenu vo výške 100,- € (slovom: jednosto EUR).   

2. Odmena  je splatná jednorazovo a uskutočňuje sa prevodom z účtu príkazcu na číslo účtu 

príkazníka, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, a to  po vykonaní príkazu,  najneskôr do 20.7.2019.  

3. Odmena podľa bodu 1 tohto článku zahrnuje všetky náklady príkazníka na splnenie príkazu podľa 

tejto zmluvy vrátane nákladov, ktoré mu vzniknú z titulu cestovného a iné služby, ktoré mu vznikli 

v súvislosti s vykonaním príkazu. 

4. Odmena sa vypláca brutto. Príkazca nevykonáva pre príkazníka zákonné (odvodové) povinnosti 

z uvedeného príjmu.  

5. Príkazník  berie na vedomie, že  splnenie odvodových a daňových povinností, ktoré  vyplývajú pre 

príkazníka z vyplatenia odmeny podľa tejto zmluvy, je povinný si uplatniť, odviesť a znášať 
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príkazník, tzn. príkazník je zodpovedný za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti z tohto príjmu 

v súlade s platnou legislatívou. Príkazca nevykonáva pre príkazníka zákonné (odvodové povinnosti 

z uvedeného príjmu).   

III. 

Súhlas na použitie prezentácie 

1. Príkazník udeľuje príkazcovi výhradný súhlas (licenciu) nasledujúce spôsoby použitia diela, ktoré 

tvorí predmet tejto zmluvy: 

 

a) použitie na výrobu propagačného a reklamného materiálu, 

 

b) verejné rozširovanie akýmkoľvek spôsobom. 

2. Príkazník udeľuje túto licenciu bezodplatne na dobu neurčitú, bez ďalšieho vecného, množstevného 

alebo teritoriálneho obmedzenia. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvný vzťah je možné skončiť:  

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- riadnym vykonaním príkazu, 

- odvolaním príkazníka príkazcom. 

3. Príkazca môže odvolať príkazníka kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie nadobúda 

účinnosť dňom jeho doručenia príkazníkovi.   

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 

(dvoch) rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre príkazníka a jeden pre príkazcu.   

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom, ako aj na znak toho, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok, pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

V Martine dňa  25.06.2019                                 V Martine dňa  25.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................v.r..............................                                               ..................v.r.............................. 

 Príkazca    Príkazník 

 Ing. Zuzana Ivanová                                               Jana Kapelová 

 riaditeľka   
 


