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MINISTERSTVO KULTÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MÚZEUM V KE2UM>KU K R A J 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. <0/2014 
uzavretá v zmysle ustanovení §724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi: 

Inštitúcia: Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42,06001 Kežmarok 
IČO: 37781227 
DIČ: 202145323 
Zastúpená: Mgr. Erikou Cintulovou 
V zmluve ďalej ako „príkazca" 

a 

Meno a priezvisko: B C 
Bydlisko: 
Rodné číslo: 
Číslo účtu: 

IBAN: 
SWIFT kód: 

V zmluve ďalej ako „príkazník" 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Príkazník sa zaväzuje odovzdať príkazcovi: jazykovú korektúru resumé v anglickom 
jazyku odborných príspevkov do zborníka „Stavebné premeny Kežmarského 
hradu". Jazyková korektúra sa vzťahuje na všetky resumé príspevkov v anglickom 
jazyku. 

2. Predmet zmluvy bude vykonaný ako súčasť projektu, ktorý je spolufinancovaný 
z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program 2. 

3. Príkazná zmluva sa uzatvára na obdobie od 10.10.2014 do 20.10.2014 
4. Príkazník je povinný odovzdať predmet zmluvy najneskôr do 20.10.2014. 

II. 
Odmena príkazníka 

1. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi za uvedenú činnosť odmenu vo výške 
50,00 Eur (slovom: Päťdesiateur). 

2. Príkazníkovi sa odmena vyplatí na osobný účet do 30.10.2014. 

III. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR" 



/ 

Povinnosti príkazcu 

1. Príkazca je povinný spolupracovať s príkazcom tak, aby tento mohol predmet zmluvy 
zrealizovať bez obmedzení. 

IV. 
Povinnosti príkazníka 

1. Príkazník je povinný vykonávať dohodnutú činnosť samostatne s osobne. Príkazníksa 
zaväzuje postupovať pri plnení príkazu podľa platných predpisov a podľa svojich 
schopností a znalostí. 

2. Príkazník si odvody z odmeny z tejto príležitostnej činnosti uzavretej príkaznou 
zmluvou priznáva v ročnom zúčtovaní. 

3. Príkazca daň neodvádza. 

V. 
Zánik príkaznej zmluvy 

1. Príkazná zmluva zaniká: 
a/ vykonaním príkazu, 
b/ odvolávaním príkazu príkazcom, 
c/ vypovedaním príkaznej zmluvy príkazníkom, 
d/ zánikom príkazcu, ak nebude určený právny nástupca. 

VI. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami §724 až §732. 

2. Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane po 1 vyhotovení. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, nakoľko vyjadruje ich slobodnú, 
určitú a vážnu vôľu prejavenú bez nátlaku, v tiesni alebo za nápadne 
nevyhovujúcich podmienok. 

V Kežmarku dňp 10.10.2014 
M u z e u m v K e z m a r R u 

Hradné námestie 42 
060 0 i Kežmarok 

príkazca: Mgr. Erika Cintulová príkazník: Mgr. Barbora Cintulová 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR" 


