Príkazná zmluva č. 3/2012
o poskytovaní odbornej pomoci pri vypracovaní interných predpisov
uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Príkazca:
Názov:

OBEC IMEĽ

Adresa:

Blaskovicsa 507/11

PSČ, obec:

946 52 Imeľ

IČO:

00 306 479

Zástupca

Ing. František Tyukos, starosta obce
a

Príkazník:
Meno:

Mgr. Miklós CSINTALAN

Adresa:

Slnečnicová 18, 945 04 Komárno – Nová Stráž

Rodné číslo:

530518/159

Reg. číslo OSO

CO 158 – 195 – 2001

Číslo OP:

EA 102108

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto príkaznej zmluvy je:
a. Konzultačná činnosť pri zmene organizačnej štruktúry Obecnej polície
a prejednávaní sťažností v rozsahu 5 X 2 hod.
b. Vypracovanie návrhu Organizačného poriadku obecnej polície v Imeli.
c. Vypracovanie popisu odborných pracovných činností obecnej polície.
d. Vypracovanie vzorových pracovných náplní obecných policajtov.
e. Vypracovanie Osobitnej evidencie sťažností, spisového obalu a vzorových
tlačív na vybavovanie sťažnosti.
2. Príkazník bude vykonávať činnosť uvedenú v článku II. tejto zmluvy v termíne od
01.04.2012 cca do 20.05.2012, t.j. do odovzdania kompletnej dokumentácie
príkazcovi.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník bude vykonávať činnosť, uvedenú v článku II. tejto príkaznej zmluvy
osobne.
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Príkazník bude vykonávať stanovenú činnosť s maximálnou odbornou
starostlivosťou v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Príkazca je povinný spolupracovať s príkazníkom, poskytnúť mu všetky potrebné
podklady na splnenie príkazu.
3. Príkazca vyplatí v prospech príkazníka odmenu, v čiastke: 165,00 EUR. Vyššie
uvedená odmena je splatná do 15 dní po doručení výstupných dokumentov vo
vytlačenom formáte, vo formáte WORD a PDF.
4. Číslo účtu: VUB Komárno, 2327645651/0200.
5. Príkazník z tejto odmeny uhradí všetky potrebné výdavky a náklady na
zabezpečenie predmetu tejto príkaznej zmluvy.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Túto príkaznú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov
uzatvorených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, ktoré sú určené jeden pre
príkazcu a jeden pre príkazníka a slúži ako účtovný doklad.
4. Príkazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, v súlade s zákonom
428/2002 Z.z. pre potreby príkazcu v súvislosti s výplatou odmeny za činnosť.

V Komárne dňa 30.03.2012

………………………….
Mgr. Miklós Csintalan
príkazník
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V Imeli dňa 30.03.2012

………………………….
Ing. František Tyukos
príkazca
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