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MEMORANDUM O POROZUMENÍ A SPOLUPRÁCI  
 

MEDZI 
 

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
 

A 
 

SMART CITIES KLUB, O.Z. 

 

 

 

Klaster regionálneho rozvoja na jednej strane a SMART CITIES KLUB, O.Z. na druhej strane, (ďalej 

jednotlivo „účastník“ a spoločne „účastníci memoranda“) 

 

UVEDOMUJÚC SI význam vzájomnej spolupráce a rozvíjania aktivít a šírenia myšlienok konceptu Smart 

City a sieťovania partnerov naprieč verejným, súkromným aj III. sektorom; 

 

VYJADRUJÚC spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom procese spolupráce a prispievať tým 

k prehlbovaniu kontaktov a väzieb medzi účastníkmi, ako i jednotlivcami združenými okolo konceptu 

Smart City a sieťového princípu fungovania Klastra regionálneho rozvoja; 

 

KONŠTATUJÚC, že Memorandum o porozumení a spolupráci je založené na princípoch partnerstva, 

vzájomne výhodnej spolupráce a podpory; 

 

VYHLASUJÚC, že svoju činnosť vykonávajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky; 

 

SA DOHODLI UZAVRIEŤ MEMORANDUM O POROZUMENÍ A SPOLUPRÁCI (ďalej ako „Memorandum“) 

v nasledovnom znení:  

 

Článok I. 

Predmet Memoranda 

 

1. Predmetom tohto Memoranda je vyhlásenie účastníkov o spoločnom záujme na realizácii, 

rozvoji, rozširovaní povedomia a budovaní konceptu Smart City, ako udržateľného 

a inovatívneho spôsobu rozvoja miest a mestských oblastí a podpore myšlienky sieťovania 

aktérov verejného, súkromného a III. sektora, ktorých záujmom je regionálny rozvoj v jeho 

širšom ponímaní. Účastníci tohto Memoranda po vzájomnej dohode vyhlasujú, že pristupujú k 

realizácii konceptu Smart City podľa zásad a podmienok stanovených týmto Memorandom 

a takisto spoločne budú vytvárať podmienky a realizovať aktivity smerujúce k prepájaniu 

a sieťovaniu aktérov v záujme regionálneho rozvoja.  

 

2. Je záujmom a prioritou účastníkov nadviazať obojstranne výhodnú spoluprácu. 
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Článok II. 

Rozsah spolupráce 

 

1. Účastníci Memoranda sa dohodli, že ich vzájomné postavenie v rámci dohodnutej spolupráce 

bude rovnocenné, pokiaľ z tohto Memoranda alebo dohody účastníkov nevyplynie inak. 

 

2. Účastníci Memoranda budú akékoľvek úkony súvisiace so spoluprácou podľa tohto Memoranda 

uskutočňovať vždy na základe vzájomnej dohody. Účastníci Memoranda budú po vzájomnej 

dohode riadne a včas vykonávať všetky činnosti a úkony za účelom dosiahnutia cieľa 

sledovaného týmto Memorandom. 

 

3. Účastníci sa dohodli, že si budú poskytovať všetku súčinnosť potrebnú pri spolupráci pri 

realizácii a rozširovaní konceptu Smart City a sieťovania. Účastníci sa dohodli najmä, ale 

nielen, na spolupráci pri nasledovných oblastiach: 

 

a) Cestovný ruch 

b) Vzdelávanie 

c) Inovácie 

d) Regionálny rozvoj 

e) Životné prostredie 

 

V rámci konkrétnych aktivít na podporu vyššie uvedených tém sa účastníci dohodli, že využijú 

aj niektoré z doteraz realizovaných aktivít a projektov, na ktoré možno nadviazať ako napríklad: 

 

a. Letná škola Smart Cities – študijný pobyt doteraz organizovaný už trinásť krát Smart 

Cities klubom. 

b. Medzinárodná konferencia „Slovensko na ceste k Smart Cities“ – doteraz 

zorganizovaných Smart Cities klubom už päť ročníkov. 

c. Smart City Academy – séria workshopov a školení organizovaných Smart Cities 

klubom v spolupráci s domácimi a zahraničnými expertmi. Workshopy sú určené 

najmä, ale nielen, pre vedúcich pracovníkov samospráv. 

d. Expertná spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov a spolupráca na konkrétnych 

projektoch 

e. Databázový portál goslovakia.sk s možnosťou prepojenia mobilnej aplikácie  

f. Výstavy a konferencie organizované pre členov v rámci klastra 

g. Budovanie platformy B2B 

h. A ďalších na základe vzájomnej dohody účastníkov Memoranda. 

 

4. Účastníci Memoranda vyhlasujú, že od momentu podpísania Memoranda neuskutočnia žiadne 

činnosti resp. aktivity, ktoré by mohli ohroziť úspešnú realizáciu konceptu Smart City 

alebo činnosti, ktoré by boli v rozpore s účelom tohto Memoranda. 

 

5. Podľa dohody, minimálne však raz ročne, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, 

účastníci komplexne vyhodnotia plnenie Memoranda na osobnom stretnutí oprávnených 

zástupcov účastníkov Memoranda. 
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Článok III. 

Účinnosť a doba trvania Memoranda 

 

1. Toto Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma účastníkmi a zostáva 

účinným do 31.12.2030. 

 

2. Obaja účastníci môžu Memorandum vypovedať, pričom zámer vypovedať Memorandum 

vopred prerokujú s druhým účastníkom Memoranda. Účinnosť Memoranda končí nasledujúcim 

dňom po doručení písomnej výpovede druhému účastníkovi Memoranda.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy Memorandom výslovne neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

2. V prípade, že by sa niektoré ustanovenia Memoranda stali neplatnými alebo neúčinnými, alebo 

ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení Memoranda do rozporu 

s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je týmto dotknutá platnosť a účinnosť 

zostávajúcich ustanovení tohto Memoranda. Namiesto neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia platia tie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa svojím 

zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu Memoranda najviac približujú. 

 

3. Účastníci sa zaväzujú, že v prípade sporov o obsah a plnenie tohto Memoranda vynaložia všetko 

úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu, aby tieto spory boli vyriešené 

cestou zmieru.  

 

4. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý účastník 

obdrží dve vyhotovenia. 

 

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tomuto Memorandu je možné vykonať len písomnou formou na 

základe dohody účastníkov. 

 

6. Účastníci vyhlasujú, že si Memorandum prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu  zbavenú akýchkoľvek omylov, 

na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 

 

 

Klaster regionálneho rozvoja       Smart Cities Klub, o.z.  

    

 

 

 

________________________     _________________________ 

           Marek Turanský                  Miloslav Jurík  

  riaditeľ           predseda 


