
PRIKAZNA ZMLUVA
Uzatvorená podl'a § 724 a násl. Občianského zákonnika

Článok 1
Zmluvné s.rany

Mestský úrad :
Prikazca: 09Eí:íC,     'f l,UJD+W h N

Príkazník:        meno, priezvisko: Jozef Bankovič, zástupca hudobnej skupiny BANK-BAND,
Bydlisko: Herlianska 800/58, 093 03 Vranov nad Topľou,
Rodné číslo: 560329/7480,
Číslo OP: EU  178343

Článok 2
Pi.edmet zm]uvy

2.1 Prĺkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu vykoná nasledujúcu činnost': Zabezpečí hudobné
vystúpenie skupiny BANK-BAND ,
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2.2        Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkaznĺkovi odmenu za vykonanú činnosť.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1        Príkazcaje povinný odovzdať včas príkazníkovi veci a infomácie, ktoré sú potrebné na vykonanie
jeho činnosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že si ich má obstarať Príkazca.

3.2        Príkazníkjepovinný:
a,          postupovat'  pri  zariaďovaní  záležitostí  s odbomou  starostlivosťou,  samostatne,  podl'a  vlastného

uváženia,  na  základe  zvolených  pracovných  postupov,  bez  prijímania  pracovných  pokynov  od
prĺkazcu,  s využitím všetkých  svojich  znalosti,  informácii',  prostriedkov  kontaktov tak,  aby  bola
čimost' vykonaná pre prĺkazcu čo najvýhodnejšie

b,          v prípade potreby použiť vlastný materiál, náradie pracovné pomôcky,
c,          postupovať v súlade so záujmami príkazcu, ktoré sú mu známe,
d,          nepoškodit'  dobré  meno  príkazcu  a zachovat'  mlčanlivost'  počas  celého  priebehu  i po  skončem'

výkonu čimosti,
e,          nedat'  osobám,  ktoré  nie  sú  s príkazcom  v zmluvnom  vzťahu,  žiadne  veci,  ktoré  mu boli  alebo

budú zverené prikazcom,



f,           odovzdať   bez   zbytočného   odkladu   príkazcovi   veci,   ktoré   za   neho   prevzal   pri   vykonaní
dohodnutých čimo sti.

3.3        Prikazca má právo schvaľovat' spolupracovníkov príkazníka, prostredníctvom ktorých bude tento
vykonávať čimosť osôb,  ktoré  za neho  plnia predmet zmluvy tak,  ako  keby činnost' vykonával
osobne.

Článok 4
0dmena prĺkazníka a spôsob úhrady
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náhrada vynaložených nákladov, ktoré sa viažu na splnenie zmluvného záväzku prikazníka.
4.3        0dmenu zaplatí príkazca príkazníkovi po ukončení akcie vystavením príjmového a výdavkového

dokladu s platbou v hotovosti.

Článok 5
Zodpovednost' za škodu

5.1        Príkazník   zodpovedá   za   všetky   škody   spôsobené   príkazcovi   alebo   tretej    strane,   ktorá  je
v zmluvnom  vzt'ahu  s prikazcom,  vzniknuté porušením ustanovení  zmluvy.  Príkazca zodpovedá
za zabezpečenie priestorov proti dažďu, kde je umiestnená hudobná aparatúra, ako aj bezpečnosť
účinkujúcich hudobnej skupiny BANK-BAND

5.2        Príkazník je hmotne zodpovedný za zverené veci  a finančné prostriedky,  s ktorými prichádza do

5.3        žtiyakdungni:ýž:ľ:vsnvygjäj :tirĽosnt:.zodpovedá  za  škody  spôsobené  vyššou  mocou,  a|ebo  za  škody
spôsobené tretĺmi stranami, ktorým nemohla ani pri vynaložení maximálneho úsilia zabrániť.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1        Zmluva nadobúda  okamžitú platnost' podpisom oboch zmluvných strán.
6.2        Zmluva zaniká naplnenĺm účelu, pre ktorý bola uzatvorená ako aj finančným vyrovnanĺm.
6.3        Zmluva  vo  veciach,  ktoré  v nej  nie  sú  výslovne  upravené,  riadi  ustanoveniami  Občianskeho

zákomĺka.
6.4        Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zo zmluvných strán.
6.5        Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne

a vážne,  nie  v tiesni  a ani  za  inak nevýhodných  podmienok  a na  znak  súhlasu  sjej  obsahom ju
vlastnoručne dobrovoľne podpisujú.
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Príkazník
Hud. skupina BANK-BAND Jozef Bankovič


