
Zlrluva ö.: 001 12014

Statutárny zástupca

V zastúpení :

tÖo

Bankové spojenie
L lslo uctu

Oböianske zdruZenie Consensus, BlaZov 100,
929 01 Dunajská Streda-Kútniky
ICO: 42153 701 DIC:2022566832

Ing. Eva Pénzesová

Consensus, s.r.o., BlaZov 100,929 01 Dunaiská Streda

46227253 DIC: 2023303920

VUB, a.s. poboöka Dunajská Streda
2911050358/0200

PRIKAZNA ZMLUVA
uzavretá podl'a ustanovenia § 724 a nasl. Oböianskeho zákonníka

uzavretá medzi:

Príkazcom : Z§ s VJM Gy. Szabóao
§t<otsu q:oli
929 0l Dunajská Streda
IÖo : 36081019

§tatutárny zástupca : PaedDr. CsölleTerézia

V zastúpení :

Bankové spojenie : CSOB a.s. pob. Dunajská Streda

Öíslo úötu : 2653 81 83/7500

/d alej len ,,príkazca"l
a

príkazníkom

l d' alej len,,príka zník" l

öt. l
Predmet zmluvy

Príkazník sa touto zmluvou zavázuje vykonat' pre príkazcu inovaöné vzdelanie
v celkovom rozsahu 80 hodín s názvom ,,Nenásilná komunikácia pre základné a stredné
§koly - 2. úroveü'o. Miesto konania seminára je Z§ s VJM Gy. Szabóa,

Zmluva sa uzatv ár a na tetmín od 26. maíaa 20 l 4 do 3 1 . j anuára 20 l 5.

öt. n
Odmena príkazníka

Príkazca sa zavázuje poskytnút' za uvedenú lektorskú öinnost' odmenu vo vy§ke
I99,- €lna osobu (slovom: stodevát'desiatdevát'euro), celkom I2 x I99,-, tj.2388 Eur.



Zwrtlvl, Ö,: 001 l20l4 
öt. rn

Povinnosti príkazcu
Príkazca je povinny spolupracovat's príkazníkom, aby tento mohol plnit'príkaz,

öt. ry
Povinnosti príkazníka

Príkazník je povinny vykonávat' dohodnutú öinnost' osobne. Príkazník sa zavázuje
vyuúií' v§etky svoje odborné znalosti a skúsenosti pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy a
po stupovat' pri plnení príkazu po dl'a platnych predpi sov.
Príkazník si z odmeny na základe tejto zmluvy priznáva dari v roönom zúötovaní.

öt. v
Zánikpríkaznej zmlulry

V prípade poru§enia niektorého z ustanovení uveden}-ch v tejto zmluve jednou
zmluvnou stranou, má právo druhá zmluvná strana od zmiuvy odstúpit'.
p rikazná zmluva zaniká:
a) odvolaním príkazu príkazcom,
b) vypovedanie prikaznej zmiuvy príkazníkom.

öt. vl
prechodné a závereöné ustanovenia

Právne skutoönosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Oböianskeho zákonníka, najmá ustanoveniami §724 ai732.

öt. vtt
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorych príkazník obdrZí jeden

a príkazca dva exempláre.

öt. vru
Zmluv a nadobúda úöinno st' driom podpisu obidvoma zmlu.,nymi stranami.

Zmllvné strany si zmluvu preöítali,
obsahom ju podpisujú.

obsahu porozumeli ana znak súhlasu s jej

V Dunajskej Strede, dfia 14. 3.2014

COI'J§ESJ§L!§, o. z
sLAZOv toc)
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PaedDr, Csölle Terézla
za príkazcu

JeJ

lög

zaprikaznika


