PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa §724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“).

Článok I.
Zmluvné strany

Príkazca:

Nadácia Intenda

Sídlo:
registrovaná:
IČO:
DIČ:
zastúpená:
/ďalej len Príkazca/

Pražská 11, 811 04 Bratislava
na Ministerstve vnútra SR dňa 18.07.2001 pod č. 203/Na-96/621
36069787
SK 2020285806
Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA, správkyňa nadácie

a

Príkazník:

Mgr. Boris Strečanský

trvalým bytom:
číslo OP:
dátum narodenia:
bankové spojenie:
číslo účtu:
/ďalej len Príkazník/

Ovručská 14, 831 02 Bratislava
SJ 056742
28.12. 1967
Sberbank, a.s.
4000022304/3100

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Príkazca je nadácia zriadená na základe ustanovení zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účel Nadácie Intenda je napĺňaný prostredníctvom
grantových programov.

2.

Príkazník je externý odborník, ktorý pôsobí alebo má predchádzajúce skúsenosti v oblasti, ktorej sa týka
programové zameranie grantového programu Nadácie Intenda Rozvíjame občiansku identitu.

3.

Príkazník sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že pre Príkazcu zabezpečí v súčinnosti s ostatnými členmi
Hodnotiacej komisie transparentné hodnotenie a rozhodovanie o predložených projektoch v rámci
grantového programu Nadácie Intenda Rozvíjame občiansku identitu a to podľa vopred definovaných
kritérií, v súlade s platnými zákonmi SR, nadačnou listinou, Štatútom Nadácie Intenda, politikou prevencie
konfliktu záujmov a ostatnými relevantnými predpismi nadácie.
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Článok III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že pri zabezpečení predmetu zmluvy budú postupovať v súlade so
Štatútom Hodnotiacej komisie a grantovými podmienkami 6. grantového kola programu Rozvíjame
občiansku identitu.

2.

Príkazník sa zaväzuje v úzkej spolupráci so zástupcami Príkazcu a ďalšími externými expertmi vykonávať
v rámci príkazu prácu člena Hodnotiacej komisie pre grantový program, a to najmä:
a)
b)
c)
d)

zúčastňovať sa stretnutí Hodnotiacej komisie,
objektívne, na základe vlastnej odbornosti, posudzovať projekty podľa špecifických kritérií
stanovených v podmienkach podpory programu,
v spolupráci s ostatnými členmi Hodnotiacej komisie odporúčať, či podporiť projekt bez výhrad,
podporiť ju s podmienkou alebo ju vôbec nepodporiť,
posúdiť správnosť Záverečného uznesenia predloženého povereným zástupcom Príkazcu.

3.

Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. V prípade, že vykonanie príkazu nemôže uskutočniť, je
povinný informovať Príkazcu v dostatočnom predstihu, aby ten mohol včas zabezpečiť za Príkazníka
náhradu.

4.

Príkazník sa zaväzuje konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí tak, aby bol predmet
príkazu zabezpečený na požadovanej kvalite a kvantite podľa požiadaviek Príkazcu
a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Príkazník je povinný informovať Príkazcu na jeho žiadosť o
postupe plnenia príkazu.

5.

Príkazník sa zaväzuje plniť všetky Príkazcove pokyny, od ktorých sa môže odchýliť výlučne
v prípade, ak je to nevyhnutné v záujme Príkazcu a nemôže k tomu získať súhlas Príkazcu.
V opačnom prípade zodpovedá za takto spôsobenú škodu.

6.

Príkazník sa zaväzuje v záležitostiach týkajúcich sa predmetu príkazu zastupovať záujmy Príkazcu a dbať
o jeho dobré meno. Zároveň sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie pri výkone činností v zmysle tejto Zmluvy a rešpektovať politiku prevencie konfliktu záujmov.

7.

Príkazca sa zaväzuje poskytovať Príkazníkovi v čase trvania tejto Zmluvy potrebnú súčinnosť,
a to najmä:
a)
b)
c)
d)

vyplatiť Príkazníkovi odmenu za úspešné splnenie príkazu,
poskytovať bez zbytočného odkladu všetky dôležité informácie týkajúce sa Príkazu,
poskytovať bez zbytočného odkladu všetky podklady potrebné k vykonaniu Príkazu
zabezpečiť vypracovanie Záverečného uznesenia Hodnotiacej komisie a sprístupniť ho členom
Hodnotiacej komisie za účelom schválenia.

Článok IV.
Odmena Príkazníka

1.

Odmena Príkazníka za vykonanie príkazu je na základe dohody Zmluvných strán stanovená
na 150,00 € (slovom stopäťdesiat eur).

2.

V dohodnutej odmene Príkazníka sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s plnením príkazu okrem výdavkov
podľa článku III., bodu 7, odsek d).

3.

Odmena je splatná prevodom na bankový účet Príkazníka uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to do 14
pracovných dní odo dňa splnenia príkazu.

4.

Príkazník je povinný zabezpečiť riadne zdanenie vyplatenej odmeny v zmysle platnej legislatívy.

5.

Príkazca si vyhradzuje právo upraviť podľa vlastného uváženia výšku a termín splatnosti odmeny
Príkazníka v prípade, že tento preukázateľným spôsobom nesplnil svoje povinnosti v zmysle čl. III tejto
Zmluvy. Toto ustanovenie Príkazca použije predovšetkým v prípade, ak Príkazník nesplní svoju povinnosť
v zmysle čl. III., ods. 2., písm. b) tejto Zmluvy.
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6.

Táto Zmluva nevytvára pre Príkazníka zo strany Príkazcu žiadne také prekážky, ktoré by ho obmedzovali
pri poskytovaní ďalších prác a služieb pre Príkazcu, resp. iné osoby.

Článok V.
Čas plnenia príkazu
1.

2.

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príkazník vykoná všetky činnosti smerujúce k splneniu príkazu do termínu
02. mája 2014. Príkaz sa považuje za splnený dňom posúdenia správnosti Záverečného uznesenia
Hodnotiacej komisie.
Po uplynutí dohodnutej lehoty na splnenie príkazu môže Príkazca predĺžiť čas na vykonanie dohodnutej
činnosti príkazníkom.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Príkazník súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov u Príkazcu. Poskytnutie údajov je
dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zák. č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň zhotoviteľ súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov v rozsahu: meno a priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu. Tieto údaje je Príkazca oprávnený
zverejniť na svojej webovej stránke (www.intenda.sk), v súvislosti so zverejnením tejto zmluvy podľa
ustanovenia 2 tohto článku.

2.

Príkazník týmto udeľuje svoj súhlas so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke Príkazcu
(www.intenda.sk), a to v plnom rozsahu (vynímajúc zverejnenie osobných údajov, ktorých rozsah upravuje
bod 1 tohto článku), pričom berie na vedomie, že znenie tejto zmluvy tak bude prístupné bližšie
neurčenému počtu tretích osôb, ktoré sa tak budú môcť oboznámiť s podmienkam a znením tejto zmluvy
v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

3.

Táto Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.

4.

Platnosť tejto Zmluvy zaniká splnením príkazu, odvolaním príkazu Príkazcom, vypovedaním príkaznej
zmluvy Príkazníkom s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení
výpovede Príkazcovi alebo zánikom Príkazcu, ak nebude určený právny nástupca.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy. Vo veciach neupravených touto zmluvou
sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.

6.

Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy musia byť uskutočnené v písomnej forme.

7.

Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je pre Príkazníka a dva pre Príkazcu.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, rozumejú jej a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave dňa 16.04.2014

Príkazca

Nadácia Intenda

Príkazník
Mgr. Boris Strečanský

zastúpená
Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA
správkyňa
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