Centrálne číslo zmluvy: 2303/2019

Príkazná zmluva
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
Príkazca: Mesto Trnava
Sídlo: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Zastúpený: JUDr. Petrom Bročkom, LL.M., primátorom mesta
IČO: 00313114
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej v texte zmluvy ako „príkazca“)
A
Príkazník: Ing. Magdalena Horňáková – ATELIER DUMA
Rodné číslo:
Miesto podnikania:
Živnostenský list vydaný Okresný úrad Trnava,
č.živnostenského registra
číslo autorizačného oprávnenia
IČO: 37 324 985
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej v texte zmluvy ako „príkazník“)

,

uzatvárajú v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka túto príkaznú zmluvu:

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok príkazníka vykonávať pre príkazcu tieto činnosti:
•

•
•
•

•
•

Tvorba a spracovávanie koncepčných dokumentácií, tvorba a príprava zadaní
a súčinnosť pri obstarávaní projektových dokumentácií a strategických materiálov
v oblasti adaptačných opatrení na zmenu klímy. Súčinnosť a odborná garancia pri
príprave investičných akcií mesta, implementácia adaptačných opatrení na zmenu
klímy v rámci projektovej prípravy a realizácie investičných akcií mesta.
Súčinnosť pri územnoplánovacom procese z pohľadu implementácie adaptačných
opatrení na zmenu klímy do územnoplánovacej dokumentácie na úrovni samosprávy.
Koordinácia činností na úrovni samosprávy smerujúcich ku kompenzačným
a adaptačným opatreniam na zmenu klímy.
Hľadanie zdrojov financovania na implementáciu kompenzačných a adaptačných
opatrení na zmenu klímy naprieč národnými zdrojmi a zdrojmi ERDF a EŠIF, ako
i inými zdrojmi financovania.
Súčinnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok v predmetnej oblasti.
Súčinnosť pri tvorbe informačných a komunikačných kampaní, podpora a promovanie
problematiky zmeny klímy voči odbornej a laickej verejnosti, komunikácia
s verejnosťou.

•

•

•

Sledovanie aktuálneho stavu znalostí problematiky, prezentácia, promovanie
a komunikácia súčasných riešení a dobrých príkladov z praxe v rámci národného
a medzinárodného priestoru v danej oblasti .
Koordinácia a súčinnosť pri implementácii vodozádržných opatrení a manažmentu
zrážkovej vody v sídle a priľahlej krajine, promovanie ekologických a udržateľných
postupov pri posudzovaní projektov a komunikácia s kapacitami mesta a súkromným
sektorom.
Koncepčný prístup a súčinnosť s inými zložkami mesta v oblasti udržateľného
mestského poľnohospodárstva, tvorby krajiny a agrolesníctve, ako perspektívnej
oblasti pre aplikovanie kompenzačných opatrení na zmenu klímy.

2. Rozsah činností podľa čl. I. ods.1 bude v rozsahu maximálne 80 hodín za mesiac.

II. Odmena príkazníka
1. Príkazca je povinný zaplatiť príkazníkovi za činnosti vykonané podľa čl. I tejto zmluvy
odmenu vo výške 1.500,- EUR/mesiac (slovom jedentisícpäťsto eur).
2. Odmena za činnosti podľa čl. I je splatná do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca
v ktorom boli príkazníkom vykonané a príkazcom prevzaté.
3. Odovzdanie zrealizovaných činností príkazníkom a prevzatie zrealizovaných činností
príkazcom sa uskutoční písomne v zmysle čl. IV. ods. 6 tejto zmluvy.

III. Doba plnenia príkazníka
1. Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosť a obstarávať záležitosť podľa čl. I zmluvy od
účinnosti zmluvy do 31. 12. 2020.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príkazník je povinný vykonať činnosť podľa čl. I zmluvy osobne. Príkazník je oprávnený
ustanoviť si zástupcu len s písomným súhlasom príkazcu.
2. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí a podľa
pokynov príkazcu. Od jeho pokynov sa môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné
v záujme príkazcu a zároveň si nemôže vopred včas obstarať jeho súhlas.
3. Príkazník je povinný upozorniť príkazcu na nevhodnosť jeho pokynov, následkom
ktorých by mohla vzniknúť príkazcovi škoda. Ak napriek upozorneniu bude príkazca trvať na
splnení pokynov, príkazník nezodpovedá za takto vzniknutú škodu.
4. Príkazník je povinný poskytovať príkazcovi na jeho žiadosť správy o postupe plnenia
príkazu podľa čl. I zmluvy.
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5.

Príkazník je povinný vydať príkazcovi všetko, čo pri výkone príkazu nadobudol.

6. Príkazník je povinný po vykonaní príkazu za každý kalendárny mesiac predložiť
príkazcovi písomnú informáciu o vykonaných činnostiach, príkazník realizáciu činností
potvrdí na písomnej informácii podpísaním povereným zástupcom príkazcu, čo bude
podkladom pre úhradu odmeny v zmysle čl. II. tejto zmluvy.
7. Príkazca zodpovedá príkazníkovi za škodu vzniknutú na jeho veciach pri vykonaní
príkazu.
8. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť v súvislosti s plnením
povinností podľa tejto zmluvy.

V. Ukončenie príkaznej zmluvy
Táto príkazná zmluva končí uplynutím doby plnenia dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy, pokiaľ
nepríde pred uplynutím tejto doby k jej vypovedaniu niektorou zo zmluvných strán. Zmluvné
strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu i bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musí
byť urobená písomne. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; na usporiadanie
vzťahov medzi zmluvnými stranami sa v tomto prípade použijú ustanovenia § 732
Občianskeho zákonníka.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode meniť alebo
doplniť iba obojstranne podpísanými písomnými dodatkami.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa použijú
príslušné ustanovenia právnych predpisov.
3. Príkazník sa zaväzuje ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch, platoch a iných skutočnostiach, ktoré sú spracované
v informačnom systéme Mestského úradu Trnava, a to aj po skončení tejto zmluvy. Tým nie
je dotknutá zákonná povinnosť príkazcu zverejniť túto zmluvu ani iné informácie v zmysle
zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle príkazcu, ktorým je internetová
stránka mesta Trnava.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží
príkazca a jeden rovnopis príkazník.
6. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne, vážne,
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určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani nie za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim
podpisom na tejto zmluve.

V Trnave, dňa 02. 12. 2019

Za príkazcu:

Príkazník:

……………………………….
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta Trnava

………………………………..
Ing. Magdaléna Horňáková, v. r.
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