MEMORANDUM
O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
medzi zmluvnými stranami:
Obec Hviezdoslavov
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:

Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov
00 305 456
202 115 1781
Marek Lackovič, starosta obce
SK61 0200 0000 0000 1932 2122

(ďalej len „Obec“)
a
OZ Tri líšky
Sídlo:
Hviezdoslavov 711, 930 41 Hviezdoslavov
IČO:
51 814 404
Reg.číslo:
VVS/1-900/90-54026
Zastúpený:
Natália Vajdová, predseda
Bankové spojenie:
SK48 8330 0000 0022 0153 3830
Občianske združenie registrované u Ministerstva vnútra SR pod reg. číslom VVS/1-900/90-54026
(ďalej len „OZ Tri Líšky“)
(Obec Hviezdoslavov a OZ Tri líšky ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA
Obec Hviezdoslavov je jednou z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa a rastúcich obcí na území Slovenskej
republike. Za posledných 10 rokov sa počet obyvateľov obce niekoľkonásobne zvýšil, čo si vyžaduje
nevyhnutný rozvoj a investície do občianskej vybavenosti. Obec Hviezdoslavov má záujem
zabezpečiť svojim občanom v maximálnej možnej miere a podporovať rozvoj kultúry, umenia, športu
a najmä komunitnej – susedskej súdržnosti.
Občianske združenie Tri líšky - je občianskym združením pôsobiacim na území Obce
Hviezdoslavov, ktorého hlavnými cieľmi sú najmä podpora zvýšenia účasti verejnosti na rozvoji
miestnej komunity, dobrovoľníctva, podpora transparentnosti v samospráve, boj proti korupcii,
zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie miestnej komunity rôznymi formami, zvyšovanie
informovanosti o ekologickom spôsobe života, podpora a rozvíjanie kultúry a umenia v komunite,
zapojiť všetky generácie miestnej komunity do športových a kultúrnych aktivít a podujatí obce a pod...
Zmluvné strany vyjadrujú obojstrannú vôľu touto zmluvou upraviť vzájomné práva
a povinnosti, pri dodržaní ktorých bude možné naplniť zámery oboch zmluvných strán deklarované
tejto Preambule.
Článok I.
Vzájomná spolupráca Zmluvných strán v oblasti vymedzenej v PREAMBULE sa považuje za
Spoločný záujem Zmluvných strán. V rámci Spoločného záujmu sa zmluvné strany zaväzujú
vykonávať činnosti podľa Článku II. a Článku III. MEMORANDA O SPOLUPRÁCI. Výsledkom
Spoločného záujmu môže byť dohoda o spoločných projektoch, ktoré budú realizované na území Obce
Hviezdoslavov.

Článok II.
Obec Hviezdoslavov sa zaväzuje naďalej vynakladať všetku snahu a úsilie v rámci svojich
personálnych, technických a finančných možností k realizácii projektov, spoločenských podujatí,
vzdelávacích seminárov a prednášok a taktiež k budovaniu a rozvíjaniu občianskej vybavenosti obce a
pri týchto činnostiach úzko spolupracovať s Občianskym združením Tri líšky.
Obec Hviezdoslavov sa zaväzuje v dostatočnom predstihu vopred oznamovať Občianskemu
združeniu Tri líšky svoje zámery a plány, v ktorých počíta a má záujem o aktívnu participáciu
Občianskeho združenia Tri líšky a za týmto účelom poskytnúť Občianskemu združeniu Tri líšky
potrebné nevyhnutné informácie a súčinnosť.
Článok III.
Občianske združenie Tri líšky sa zaväzuje vynakladať všetku snahu a úsilie v rámci svojich
možností personálne, technicky a finančne aktívne participovať na projektoch, spoločenských
podujatiach, vzdelávacích seminároch a prednáškach a taktiež pri budovaní a rozvíjaní občianskej
vybavenosti Obce Hviezdoslavov a úzko spolupracovať s Obcou Hviezdoslavov.
Občianske združenie Tri líšky sa zaväzuje v dostatočnom predstihu vopred oznamovať Obci
Hviezdoslavov svoje zámery a plány, v ktorých počíta a má záujem o aktívnu participáciu Obce
Hviezdoslavov a za týmto účelom poskytnúť Obci Hviezdoslavov potrebné nevyhnutné informácie a
súčinnosť.
Zmluvné strany sa zaväzujú neobchádzať druhú zmluvnú stranu vo veciach spoločného
záujmu a Spoločných projektov. Vo veci Spoločných projektov sa zmluvné strany zaväzujú zdržať
akéhokoľvek konania, ktoré sčasti, alebo úplne vylúči účasť druhej zmluvnej strany na Spoločnom
projekte.
Článok IV
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe poskytovania finančných darov v prípade
vkladu na účet a darovania hnuteľných vecí.
Pri prevode finančného daru na stanovený, resp. určený bankový účet obce musí byť zrejmé
a uvedené:
- že prevod je bezodplatný
- kto prevod vykonal
- či je dar viazaný na konkrétny účel alebo bez určenia konkrétneho účelu.
Finančné dary je možné darovať najmä na :
a) rozvoj infraštruktúry - v prípade zadefinovania finančného daru na Infraštruktúru, OZ Tri Líšky
minimálne dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody prevedie darovacou zmluvou obnos
peňazí na stanovený účet Obce Hviezdoslavov, ktorá použije tieto finančné prostriedky výlučne na
rozvoj infraštruktúry, pod ktorým sa rozumie aj nadobúdanie nových nehnuteľností do vlastníctva
Obce, zveľaďovanie nehnuteľností vo vlastníctve Obce, realizácia stavieb na nehnuteľnostiach Obce
a pod....
b) bez určenia účelu - v prípade zadefinovania finančného daru bez účelu použitia, t. j. pre Obec, OZ
Tri Líšky minimálne dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody prevedie darovacou zmluvou
obnos peňazí na stanovený účet Obce Hviezdoslavov, ktorá použije tieto finančné prostriedky podľa
vlastného rozhodnutia a uváženia.
Darovanie hnuteľných vecí je možné vykonať najmä na:

a) rozvoj vzdelávania v obci – v prípade zadefinovania finančných darov darovaných fyzickými alebo
právnickým osobami pre OZ Tri Líšky na rozvoj vzdelávania v obci, budú minimálne dvakrát ročne
v termínoch podľa vzájomnej dohody po spoločnom hlasovaní (3 hlasy OZ Tri líšky, 1 hlas kontrolór
obce a 1 hlas starosta obce) zo strany OZ Tri líšky zakúpené hnuteľné veci súvisiace s rozvojom
vzdelávania v obci a tieto hnuteľné veci budú následne darovacou zmluvou prevedené do vlastníctva
Obce Hviezdoslavov,
b) rozvoj športu v obci – v prípade zadefinovania finančných darov darovaných fyzickými alebo
právnickým osobami pre OZ Tri Líšky na rozvoj športu v obci, budú minimálne dvakrát ročne
v termínoch podľa vzájomnej dohody po spoločnom hlasovaní (3 hlasy OZ Tri líšky, 1 hlas kontrolór
obce a 1 hlas starosta obce) zo strany OZ Tri líšky zakúpené hnuteľné veci súvisiace s rozvojom
športu v obci a tieto hnuteľné veci budú následne darovacou zmluvou prevedené do vlastníctva Obce
Hviezdoslavov,
c) rozvoj kultúry v obci - v prípade zadefinovania finančných darov darovaných fyzickými alebo
právnickým osobami pre OZ Tri Líšky na rozvoj kultúry v obci, budú minimálne dvakrát ročne
v termínoch podľa vzájomnej dohody po spoločnom hlasovaní (3 hlasy OZ Tri líšky, 1 hlas kontrolór
obce a 1 hlas starosta obce) zo strany OZ Tri líšky zakúpené hnuteľné veci súvisiace s rozvojom
kultúry v obci a tieto hnuteľné veci budú následne darovacou zmluvou prevedené do vlastníctva Obce
Hviezdoslavov.
Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe akceptácie prijatia daru, a to nasledovne:
- e-mailom, kde v takomto prípade bude potrebné takto vygenerovaný a zaslaný e-mail potrebné
priložiť ku dokladom, v ktorých sa bude evidovať prijímanie darov spolu s výpisom z účtu,
- podpisom na darovacej zmluve medzi OZ Tri Líšky a Obcou Hviezdoslavov.
Článok V
Toto Memorandum je platné okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinné
nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.
Bolo dohodnuté, že žiadna zmluvná strana nemôže toto Memorandum vypovedať alebo od
neho odstúpiť. Memorandum zanikne na základe písomnej dohody zmluvných strán.
Článok VI
Každá strana je povinná plnenie úloh zabezpečujúcich realizáciu spoločného záujmu podriadiť
týmto spoločným záujmom uskutočňovaným v súlade s článkom II. a III tohto Memoranda.
Doklady vyhotovené pri príprave a realizácii spoločného záujmu a spoločných projektov sú
majetkom tej zmluvnej strany, ktorej sa týkajú (rozhodnutia, súhlasné stanoviská) s tým, že táto strana
je povinná druhej strane na požiadanie vyhotoviť a poskytnúť kópiu týchto dokumentov.
Každá strana sa zdrží negatívnych mediálnych vyhlásení, produkcií, rozširovania informácií o
druhej strane ako aj o predmete spoločného záujmu.
Článok VII
Strany konštatujú a dojednávajú, že počas ich vzájomnej spolupráce a realizácii spoločného
záujmu a spoločných projektov si môžu vzájomne poskytovať a spoločne, či každá samostatne
získavať informácie dôvernej povahy, obchodné tajomstvo, obchodné plány a ďalšie informácie na
ktorých majú záujem.

Strany konštatujú a dojednávajú, že je v ich individuálnom a spoločnom záujme obmedziť
použitie a uvoľnenie, ev. iné sprístupnenie niektorých informácií týkajúcich sa ich činnosti pre tretie
osoby a preto sa každá strana zaväzuje udržať v tajnosti a neprezradiť alebo inak sprístupniť
akékoľvek informácie, na ktorých sa dohodnú.
Článok VIII
Strany sú povinné spolupracovať a navzájom si oznamovať každé zistenie svedčiace o úniku
obchodného tajomstva vcelku, alebo jeho časti.
Ak by niektorá časť tohto Memoranda bola uznaná za neplatnú alebo neúčinnú, táto
skutočnosť neovplyvňuje platnosť ostatných častí tohto Memoranda.
Toto Memorandum sa riadi slovenským právom a prípadné spory budú riešené pred
všeobecným súdom SR.
Memorandum strany podpisujú slobodne, vážne, jej obsah, práva a povinnosti dané
Memorandom sú im jasné a zrozumiteľné.

V Hviezdoslavove, dňa 5.8.2019

__________________________
Obec Hviezdoslavov

__________________________
OZ Tri líšky

