PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzatvorená na základe ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
v platnom znení medzi zmluvnými stranami
Čl. I
Zmluvné strany
Príkazca: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Zuzanou Krempaskou, riaditeľkou múzea
IČO: 31297927
DIČ: 2021432798
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000184518/8180
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Telefón: 053/442 37 57
Elektronická pošta: muzeumspisa@muzeumspisa.com
(v ďalšom len príkazca)
1.2. Príkazník: Ing. Ján REĽOVSKÝ, Liptovská 3199/26, 058 01 Poprad
OSO na VO, reg. číslo: U 0205-224-2001
Zastúpený: Ing. Jánom Reľovským
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a. s., Poprad
Číslo účtu: 3353118657/0200
IBAN: SK64 0200 0000 0033 5311 8657
Telefón: 0910 902 435
(v ďalšom len príkazník)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1. Príkazník sa zaväzuje plniť úlohy verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri obstarávaní
predmetných zákaziek:
2.1.1. Zmena projektovej dokumentácie so zakomponovaním zmeny spôsobu
vykurovania Hospodárskej budovy v Markušovciach ako podkladu na podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu.
2.1.2. Architektonicko-výtvarný návrh a realizačný projekt riešenia nových expozícií.
2.2. Príkazník sa zaväzuje, že podľa upresnenia riaditeľky Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
pripraví a zrealizuje verejné obstarávanie na zákazky uvedené v bode 2.1. tejto príkaznej
zmluvy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Internej smernice č. 1/2019
o verejnom obstarávaní v podmienkach Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v znení
neskorších dodatkov a poskytne poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní pre
zainteresovaných zamestnancov múzea zodpovedných za jednotlivé projekty.

-2Čl. III
Termíny a miesto plnenia
3.1. Príkazník sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa aktuálnej situácie a reálnych potrieb
v Spišskej Novej Vsi a v Poprade.
Začiatok plnenia predmetu zmluvy: 1. decembra 2020
Predpokladaný koniec plnenia predmetu zmluvy: do 22. decembra 2020
Čl. IV
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
4.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle
Sadzobníka UNIKA z roku 2013.
4.2. Celková cena za plnenie celého predmetu zmluvy v zmysle vyššie uvedeného Sadzobníka
UNIKA z roku 2013 a po vzájomnej dohode medzi príkazcom a príkazníkom sa
stanovuje na 750,00 EUR.
4.3. Platby za splnenie predmetu zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným
stykom po ukončení procesu verejného obstarávania.
4.4. Príkazca daň neodvádza.
4.5. Príkazník berie na vedomie, že prevezme nezdanený príležitostný príjem, ktorý je
povinný priznať a zdaniť vo svojom daňovom priznaní v zmysle § 8 ods.1 písm. a)
zákona 595/2003 Z. z. v aktuálnom znení.
4.6. Príkazník nie je platcom DPH.
Čl. V
Ostatné ustanovenia
5.1. Príkazník prehlasuje, že má oprávnenie na plnenie predmetu zmluvy.
5.2. Príkazník prehlasuje, že v uvedenej cene za plnenie predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky
súvisiace náklady s plnením predmetu zmluvy.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
6.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou po dohode
zmluvných strán.
6.2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach
dotknutých touto zmenou.

-36.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná na webovej
stránke príkazcu a dávajú výslovný súhlas na jej zverejnenie v plnom rozsahu.
6.4. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu obidvoma zmluvnými stranami a jej
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke príkazcu v zmysle
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných okolností, riadne sa s ňou oboznámili, porozumeli jej obsahu,
čo potvrdzujú svojim podpisom.
6.7. V súlade s nariadením EP a EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. dávam
s ú h l a s ako dotknutá osoba.
V Spišskej Novej Vsi 1. decembra 2020

Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka múzea
............................................
príkazca

Ing. Ján Reľovský
OSO na VO
.....................................
príkazník

