
Príkazná zmluva č. 2015/0050
(uzatvorená podľa § 724 až 732 Občianskeho zákonníka)

medzi

Trenčianskym samosprávnym krajom
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
ďalej ako "príkazca",

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275
Štátna pokladnica
SK51 81800000007000504489

a

Bc. Martinou Lamačkovou,
narodená: 23.10.1972
r.č.: 726023/7259
č. OP: EB 423483
ďalej ako "príkazník",

l.

uzavreli podľa §724 až 732 OZ túto príkaznú zmluvu:

Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonávať funkciu regionálneho hodnotiteľa v súlade
s projektom "FOND MIKROPROJEKTOV" z Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 (ďalej len OPCS SR-ČR 2007-2013).

Činnosť regionálneho hodnotiteľa bude príkazník vykonávať ako fyzická osoba pre príkazcu,
ktorý je Správcom Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013.

II.
Pracovnou náplňou príkazníka bude hodnotenie žiadostí o finančný príspevok predložených v
rámci 18. výzvy Fondu mikroprojektov z OPCS SR-ČR 2007-2013, a to v nasledovných
oblastiach:

hodnotenie kvality spracovania a udržateľnosť mikroprojektu
hodnotenie cezhraničného dopadu mikroprojektu
hodnotenie kvality cezhraničnej spolupráce

Všetky uvedené aktivity bude príkazník vykonávať v súlade s Príručkou pre hodnotiteľa a po
každom hodnotení vypracuje pracovný výkaz v stanovenom formáte, ktorý je uvedený v prílohe
tejto príkaznej -zmluvy.

Príkazník zachováva nestrannosť a mlčanlivosť o hodnotených projektov podaných v rámci
Fondu mikroprojektov, čo potvrdí podpísaním "Prehlásenia o nestrannosti a zachovaní
mlčanlivosti".



III.

Za výkon a kvalitu hodnotenia v rámci vyššie uvedených činností regionálneho hodnotitel'a
zodpovedá štatutárne mu zástupcovi TSK.

IV.

Príkazník bude činnosti uvedené v bode IL tejto zmluvy vykonávať v termíne od 1.2.2015 do
20.3.2015 výlučne v mimopracovnom čase.

V.

Príkazca sa zaväzuje poskytovať príkazníkovi za uvedenú činnosť odmenu vo výške 22 EUR
(slovom: dvadsaťdva EUR), za každý ohodnotený projekt. Odmena je splatná vo výplatnom
termíne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zasadnutí Regionálneho výboru Fondu
mikroprojektov, a to na účet č.: SK7309000000000275831575.

VI.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia hodnotenia projektov predložených
v poslednej výzve strešného projektu Fond mikroprojektov v programovacom období 2007-
2013. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
v nasledujúci deň po jej zverejnení.
Zmluvu je možné ukončiť:

dohodou zmluvných strán
odvolaním príkazníka príkazcom
výpoveďou príkazníka z dôvodov porušenia pracovných povinností uvedených v tejto
zmluve

V prípade skončenia tejto zmluvy odvolaním alebo výpoveďou je zmluvný vzťah ukončený
k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, kedy bolo odvolanie alebo výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane. Odvolanie alebo výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená
druhej zmluvnej strane.

VII.

Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia OZ, najmä ustanovenia § 724 až 734 OZ.

VIII.

Účastníci zmluvného vzťahu si zmluvu prečítali, riadne jej porozumeli a s jej obsahom súhlasia,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.



IX.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Jeden exemplár sa odovzdá príkazníkovi a triexempláre príkazc i.

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

V Trenčíne, dňa JO· f· 01016


