
Príkazná zmluva č. 3/2021 

uzatvorená podľa ustanovenia par.724 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov /ďalej len „Občiansky zákonník"/. 

Zmluvné strany: 

Príkazca: 
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 
Bjärnsonova č.1 940 56 Nové Zámky, zastúpená 
Danicou Maťovou 
IČO a DIČ: 36103098 2021432248 
Bankové spojenie: SK 13 8180 0000 0070 0031 3404 

Príkazník: 
Mgr. Helena Markusková 

uzatvárajú v súlade s par.724 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zmení 
neskorších predpisov túto príkaznú zmluvu: 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať činnosť - preklad kurátorského textu zo 
slovenského do maďarského jazyka k výstave „Uľjana Zmetáková- Retrospektíva". 
Príkazník sa zaväzuje vykonať dielo pre Galériu umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 
od 10. novembra 2021 do 15. novembra 2021. 

Článok 2 

Odmena 

Príkazca sa zaväzuje zaplatiť odmenu príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v čl.1 
ods.1 tejto zmluvy v celkovej výške 140,- Eur /slovom jednostoštyridsať Eur/. V dohodnutej 
odmene sú započítané aj potrebné a užitočné náklady vynaložené príkazníkom k vykonaniu 
príkazu. 
Odmena bude vyplatená na účet príkazníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy bankovým 
prevodom po vykonaní činnosti. Z tejto odmeny bude príkazníkovi odvedená zrážková daň. 



dliinok g

Osobitn6 dojednania

Prikaznik je povinn'i vykonat' prlkaz osobne, v s(lade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Prfkaznlk je povinn'i kona{ pri plnenf prikazu podl'a svojich schopnost[ a znalosti. Od
prikazcovfch pokynov sa zdkaznik m6ie odch'ilit len vtedy, ak je to nevyhnutn6
v zdujme prfkazcu a ak nem6Ze vdas dostat' jeho stihlas, inak zodpovedi za Skodu,
ktor[ sp6sob[.
Prfkaznik je povinn'i prfkazcovi na jeho iiadost' podat spr6vy o postupe plnenia prikazu.
Prfkazn(k je povinnyi upozornit' prikazcu na v5etky hroziace rizikl a 5kody.
V pripade nevykonania pr[kazu je prikazn[k povinn'i uhradit' zavinenU vzniknutri
Skodu prfkazcovi.

Prikazca je povinn'i poskytn(t' prlkaznikovi na jeho Ziados{ primeran6 prostriedky
nevyhnutn6 na splnenie prfkazu.
Prikazca je povinnf poskytnrit prfkaznikoviodmenu aj vtedy, ked'vfsledok nenastal
a nezdar bol sp6sobenri poru5enim povinnosti prfkaznika.

aldnok 4

Ziinik zmluvy

Tdto zmluva zanikd vykonanim prikazu alebo odvolanim prikaznfka prikazcom.
Ak prikaznd zmluva zanikla odvolanim, je prfkazca povinnri nahradit' prikaznikovi n6klady

vzniknut6 do odvolania, utrpen( Skodu a ak prisl0cha prlkaznikovi odmena, ajjej iast'
zodpovedajfcu vykonanej prdci. To platiaj vtedy, ak sa dokondenie prikazn6ho konania zmarilo
ndhodou, na ktor0 nedal prikaznik podnet.

eldnok s
Zdveredn6 ustanovenia

Zmluva sa uzatv6ra na dobu urdit6, do 0pln6ho splnenia zdvdzkov z nej vypl'ivajrlcich.
TSto zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdvne vz{ahy zmluvn'ich
str6n neupraven6 touto zmluvou sa spravuj( ustanoveniami Obdianskeho zdkonnika a dalSimi
v5eobecnej ziwdrzn(1mi prdvnymi predpismi. Zmluvu je moin6 meni{ a doplfiat len na zdklade
vzdjomnej dohody zmluvn'ich strdn formou odislovan6ho pisomn6ho dodatku, ktoni bude
tvorit' jej nedelitel'nri s0dast'.

Zmluvn6 strany sa zavdzujti, Ze ak6kolvek prfpadn6 spory, kto16 bud0 s0visie{ s touto
zmluvou, bud0 prednostne rie5it' vziijomnlim rokovan[m a dohodou. Ak sa nepodarf spor
vyrieSit rokovanim a dohodu, ktordkolVek zo zmluvn'ich striin sa m6ie obrdtit' na vecne
a miestne prfslu5n'i s0d.
Prfkaznik berie na vedomie skutodnos{ ie tdto zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou
v zmysle ustanovenia par. 5 zdkon a i,.2L7/2OOO Z. z. o slobodnom pristupe k informdciiim
a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v zneni neskorSfch predpisov.
Zmluvn6 strany s(hlasia so zverejnen[m plnen6ho znenia tejto zmluvy v Centrdtnom registri
zmhiv vedenom Uradom vliidy Slovenskej republiky.
Tdto zmluva nadob0da platnost' dhom jej podpisania obidvoma zmluvnrimi stranamija
ridinnost' dfiom jej podpfsania obidvoma zmluvnfmi stranami a (iinnost' dfiom nasledujricim
po dnijej zverejnenia v Centrdlnom registri zml(v podl'a ustanovenia par.47a ods.1
Obdianskeho z6 konnfka.



" 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu z toho obdrží jedno 

vyhotovenie príkazník a jedno vyhotovenie príkazca. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, 

že nebola uzavretá v tiesni a za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Nových Zámkoch, dňa 09.11.2021 

Za príkazcu: Danica Maťová Za príkazníka: Mgr. Helena Markusková 


