
             
 

                                                 Príkazná zmluva č. 2/2018/RRA 
 
     uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
 
1. Zmluvné strany  
1.1 Príkazca:  
Prešovská rozvojová agentúra 
Hlavná 111, 080 01 Prešov 
IČO: 37885456 
DIČ:  2022369437                                       IČ DPH: neplatca 
Zapísaná v  registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007, 
právoplatnosť odo dňa 23.3.2007 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov  
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 6908 
E- Kontakt: iveta_baranova@email.cz 
V zastúpení:  Ing. Iveta STROMKOVÁ, generálna riaditeľka  
 

a 
1.2 Príkazník: 
Mgr. Nicole Fuchsová 

Dátum narodenia: 16.12.1975 

ČOP: EF 567746 

Adresa bydliska: Jiráskova 3, 080 01 Prešov 

IBAN: SK32 1111 0000 0068 3114 1020    Banka: Unicredit Bank, a.s. pobočka Prešov 

 
2. Predmet zmluvy  
 

2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečiť vypracovanie dokumentu: 2x ŽoNFP k výzve OPLZ-PO5-2018-1 

2.2. Termín vypracovania a odovzdania: 10.9.2018 - 20.9.2018.  

2.3. Spôsob odovzdania: Každá žiadosť spracovaná v súlade s príručkou a výzvou, vrátane príloh, 

kompletné nahodenie a spracovanie do ITMS2014+, pevne zviazaná v hrebeňovej väzbe ( 1x originál, 

2x kópia), vypísaná obálka, 1x elektronicky zaslať žiadateľovi a 1x príkazcovi, formát: pdf 

 
3. Práva a povinnosti Príkazníka  
 
3.1. Príkazník sa zaväzuje, že pre Príkazcu zabezpečí činnosť podľa čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a 

termíne podľa pokynov Príkazcu. 

3.2. Príkazník sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností a 

znalostí.  

3.3. Príkazník je povinný podať Príkazcovi všetky správy  a informácie týkajúcich sa realizácie aktivít.  

3.4. Príkazník sa zaväzuje odmenu podľa tejto zmluvy zdaniť spôsobom vyplývajúcim z dotknutých 

daňových všeobecne záväzných predpisov.  

 



             
4. Práva a povinnosti Príkazcu  

 

4.1. Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie poskytne 

konzultácie, zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy; súčinnosť Príkazca 

poskytne do 3 pracovných dní od vyžiadania takejto súčinnosti, ak sa osoby oprávnené rokovať vo 

veciach technických nedohodnú na inom termíne,  

4.2. Príkazca je povinný umožniť Príkazníkovi potrebný kontakt s ostatnými expertmi, ktorí 

spolupracujú na predmetnej zákazke, v termíne do 24 hodín od požiadavky Príkazníka.  

4.3. Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi vopred, na jeho žiadosť, primerané prostriedky 

nepeňažného charakteru nevyhnutné na splnenie príkazu, najmä priestor a pomôcky súvisiace 

s priebehom aktivít.  

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príkazca neposkytne Príkazníkovi zálohu na plnenie predmetu 

zmluvy, či už sa jedná o náklady vynaložené na vykonanie príkazu alebo odplatu za vykonanie príkazu.  

4.5. Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi odmenu vo výške 800,00 eur (slovom: osemsto eur), 

ktorá bude zdanená v zmysle platných zákonov SR  ( 40 hodín x 20,00 eur) .    

4.6. Odmena je splatná jednorazovo, najneskôr do 31.10.2018 a bude uhradená prevodom.  

 

5. Záverečné ustanovenia  
 
5.1. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 724 

až 732 tohto právneho predpisu.  

5.2. Príkazník súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú potrebu Príkazcu,  výhradne 

pre účely evidencie podľa platných zákonov SR.  

5.4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán.  

5.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník                        

v platnom znení.  

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod nátlakom alebo               

v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi.  

5.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom Príkazca  obdrží  jedno  vyhotovenie a 

Príkazník obdrží jedno vyhotovenie.  

 
 
V Prešove, dňa 7.9.2018 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                                           --------- -------------------------------------- 
           Mgr. Nicole Fuchsová                                                            Ing. Iveta Stromková, PRERAG 
                    Príkazník                                                                                        Príkazca 
 


