Centrálne číslo: 1083/2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej aj ako „Zmluva“)

1. Zmluvné strany
PRÍKAZCA:
Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, primátor
IČO: 00313114
(ďalej len „Príkazca)

PRÍKAZNÍK:
Mgr. Peter Pčolka, PhD.
Trvalý pobyt: Schumerova 34, 917 01 Trnava
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
(ďalej len „Príkazník“)

2. Predmet zmluvy
2.1

2.2
2.3

Predmetom zmluvy je zabezpečenie koordinácie procesu odovzdania/prevzatia agendy súvisiacej so
zverením majetku vo vlastníctve Mesta Trnava v priemyselnom parku na Ulici Priemyselná 5, Trnava
a ostatnej agendy s tým súvisiacej, z Mesta Trnava na správcu, príspevkovú organizáciu Mestský zimný
štadión, p. o. (s účinnosťou od 1.9.2020 pod názvom: Správa majetku mesta Trnava, p.o.).
Príkaz podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje v súvislosti s plnením Uznesenia Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 455 zo dňa 30.6.2020.
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie podľa tejto Zmluvy bude bezodplatné.

3. Práva a povinnosti Príkazníka
3.1
3.2
3.3

Príkazník sa zaväzuje, že pre Príkazcu zabezpečí činnosť podľa čl. 2 tejto Zmluvy v rozsahu a termíne
podľa pokynov Príkazcu.
Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností a znalostí.
Príkazník je povinný podať Príkazcovi všetky správy o postupe plnenia príkazu, ak o to Príkazca
požiada.

4. Práva a povinnosti Príkazcu
4.1

4.2

Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie poskytne
konzultácie, zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy, zároveň poskytne
ďalšie vyjadrenia, stanoviská a usmernenia potrebné na splnenie príkazu.
Príkazca je povinný umožniť Príkazníkovi potrebný kontakt s tými zamestnancami Príkazcu alebo
osoby vo vzťahu k Príkazcovi, ktorí budú spolupracovať pri plnení tejto Zmluvy.
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5. Záverečné ustanovenia
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

5.9

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho splnenie príkazu podľa tejto Zmluvy, najdlhšie
však do nastúpenia účinkov vymenovania riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión,
p. o., (s účinnosťou od 1.9.2020 pod názvom: Správa majetku mesta Trnava, p.o.) podľa § 11 ods. 4
písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov na webovom sídle Príkazcu, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia tejto Zmluvy vstúpili už pred
nadobudnutím jej účinnosti, najskôr však dňom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým
dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným
ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je vyhotovená v 3 identických rovnopisoch, z ktorých Príkazca dostane 2 vyhotovenia
a Príkazník 1 vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak
obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto
Zmluvy.
Zmluva bola zverejnená dňa 14.8.2020

V Trnave, dňa 14.8.2020

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

V Trnave, dňa 14.8.2020

..............................................
príkazník
Mgr. Peter Pčolka, PhD., v.r.

