Príkazná zmluva

uzatvorená podl'a § 724 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany

PRiKAZCA
Názov:
Zastúpená:
IČO:
DiČ:
IČDPH:
Spoločnosť

Letisko Sliač, a.s.
Ing. Roland Schaller;

Výkonný

riadítel' a predseda

predstavenstva

36633283
2021915093
SK2021915093
je zapísaná:

OR Okres. súdu B. Bystrica

oddiel:

Sa, vložka č.: 808/S

PRíKAZNIK
Meno a priezvisko:
Osvedčenie:
adresa:
funkcia:

Peter Kubo
233/4/2009-EZ-E-E2-A
Internátna 55, Banská Bystrica
Odborný pracovník

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky mobilného pozemného
štartovacieho zdroja pre lietadlá HOUCHIN C690.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných

strán

3.1
Príkazník sa zaväzuje, že pre Letisko Sliač, a.s. osobne vykona odbornú skúšku a prehliadku uvedenú
v čl. 2 tejto zmluvy. Prfkazník sa ďalej zaväzuje, že dohodnutú činnost' vykoná podl'a svojich
najlepšieh schopností a znalostí a v súlade s platnými predpismi. Od príkazcových pokynov sa
prfkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostat'
jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí. Príkaznfk je povinný upozornit' príkazcu na
všetky hroziace riziká a škody.

3.2
Príkazca Letisko Sliač, a.s. sa zaväzuje, že príkazníkovi zabezpečí priestory a zariadenie k vykonaniu
odbornej prehliadky a skúšky na predmetnom zariadení.

3.3
Príkazca sa zaväzuje uhradiť príkazníkovi po ukončení činnosti dohodnutej v článku 2 tejto zmluvy
jednorázovo paušálnu odmenu vo výške 150,00 €. Z odmeny si daň z príjmov odvedie sám príkazník
v zmysle zákona o dani z príjmov. Odmena bude vyplatená v hotovosti.

ČJánok4
Záverečné ustanovenia

4.1
Príkazník
súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú
výhradne na účely evidencie, podl'a platných zákonov SR

potrebu

Letiska Sliač, a.s.,

4.2
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.

4.3
Táto zmluva zaniká vykonaním príkazu alebo odvolaním príkazníka príkazcom.

4.4
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a ods.1
Občianskeho zákonníka.

4.5
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
neskorších predpisov.

zákonník v znení

4.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod nátlakom, alebo
v tiesni, čo vyjad ruj Ll svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Sliači, dňa 11.04.2019

·········Jp?rk~i·o/?.
Ing. Roland Schaller

Príkazník
Peter Kubo

