
Memorandum o spolupráci 
uzavreté medzi : 

 
 
 
Účastník 1.   : Slovenská ekologická agentúra n. o.  
Sídlo    : Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka 
v mene ktorej koná    : Ing. Miroslav Žabka, riaditeľ 
IČO    : 52 294 901 
Registrácia : zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich   

všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Banská 
Bystrica, reg. č. OVVS/NO-5/2019 

 
(ďalej len „účastník 1/“ ) 

 
Účastník 2.   :  Obec Vígľaš  
Poštová adresa samosprávy:   Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  
       Vígľaš 
IČO    :  00 320 382  
Štatutárny zástupca  :  Ing. Róbert Záchenský – starosta obce  
Osoba zodpovedná  :  Ing. Róbert Záchenský  
Kontaktné údaje  :  0905 647 501 
 

(ďalej len „účastník 2/“ ) 
 
 

 
za nasledovných zmluvných podmienok : 

 
 

I 
Preambula 

 
Účastníci tohto memoranda sa rozhodli na základe poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku účastníkovi 1/ zo strany sprostredkovateľského orgánu - Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry, ktorý koná v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného 
prostredia podpísať nasledovné memorandum o spolupráci pri realizácii projektu Tvorba 
lokálnych nízkouhlíkových stratégií vybraných obcí. 

 
Účastník 1/ tejto zmluvy má skúsenosti s vypracovaním projektov, ktoré boli úspešne 

zrealizované a z daného dôvodu sa rozhodol vypracovať/zúčastniť projektu, ktorého cieľom je 
podpora a vypracovanie nízkouhlíkových stratégií s účastníkom 2/. 

 
 

II 
Účel a predmet memoranda 

 
Predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca strán memoranda pri príprave, 

realizácii a následnej implementácii projektu Tvorba lokálnych nízkouhlíkových stratégií 
vybraných obcí. 



Účelom tohto memoranda je spojenie ich spoločných snáh, ako aj ich vzájomná spolupráca 
pri realizácii projektu Tvorba lokálnych nízkouhlíkových stratégií vybraných obcí, ktorého 
cieľom je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie účastníka 2/ a tým dosiahnutie zlepšenia kvality 
životného prostredia a v konečnom dôsledku aj zlepšenie kvality života občanov. 
 

III 
Doba trvania memoranda 

 
Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie prípravy, realizácie a 

následného monitorovania projektu. 
 

IV 
Pôsobnosť strán 

 
Každá zo strán bude pri spoločnom projekte  vyvíjať pre dosiahnutie účelu združenia nasledovnú 
činnosť :  
 

- účastník 1 :   
 

a) Zozbieranie údajov nevyhnutných k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie 
účastníka 2/ v požadovanom rozsahu. 

b) Vynaloží maximálne úsilie na to, aby projekt bol plnený riadne a včas a aby bol splnený 
k všeobecnej spokojnosti zúčastnených strán. 

c) Vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu pre účastníka 2/ v požadovanom rozsahu bez 
nároku na odmenu – konečná cena nízkouhlíkovej stratégie bude pre obec 
predstavovať 0 Eur.  

d) Účastník 1/ sa zaväzuje finálnu verziu nízkuhlíkovej stratégie schváliť v komisii 
Slovenskej ekologickej agentúry n. o.  

 

 

 - účastník 2 :    

a) Poskytne účastníkovi 1/informácie nevyhnutné na vypracovanie danej nízkouhlíkovej 
stratégie, alebo v prípade že takýmito informáciami nedisponuje po dohode 
s účastníkom 2/ zadefinuje spôsob ich zozbierania.  

b) Vynaloží maximálne úsilie na to, aby Projekt bol plnený riadne a včas a aby bol splnený 
k všeobecnej spokojnosti zúčastnených strán. 

c) Účastník 2/ sa zaväzuje poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť pri realizácii Projektu: 
Tvorba lokálnych nízkouhlíkových stratégií vybraných obcí, a to bez nároku na 
akúkoľvek odmenu. 

d) Účastník 2/ sa zaväzuje spracovanú nízkouhlíkovú stratégiu prijať 
v obecnom/mestskom zastupiteľstve.  

e) V prípade, že účastník 2/ nedodrží ustanovenie článku IV písmeno c) bude znášať 
náklady na vypracovanie predmetnej nízkouhlíkovej stratégie. 

 
 
 
 Každý z účastníkov sa zároveň zaväzuje poskytnúť ostatným účastníkom všetky informácie 
v primeranom rozsahu, požadované za účelom riadneho splnenia jednotlivých úloh projektu. 

 
V 



Ostatné dojednania 
 

Financovanie jednotlivých aktivít, spolufinancovanie projektu ako aj prípadné neoprávnené 
výdavky projekty budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov účastníka 1/.  

 
Obe strany memoranda sa zaväzujú, že nezneužijú informácie na úkor druhej strany, ktoré 

sa dozvedeli počas trvania spolupráce na základe tohto memoranda. 
 
 

VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania všetkými 

účastníkmi. 
  
Všetky zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené a podpísané 

všetkými účastníkmi. 
  
Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to do dátumu dokončenia predmetného 

projektu, pre ktorý sa toto memorandum uzavrelo. 
  
Toto memorandum môže byť skončené iba vzájomnou dohodou oboch strán 

s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota plynie od dátumu doručenia písomnej 
výpovede ostatným účastníkom. 

  
 Táto zmluva je vyhotovená v  2 vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží jedno 

vyhotovenie.  
 
Ako prejav súhlasu s celým obsahom tohto memoranda ho účastníci potvrdili svojimi  

podpismi. 
 
 
 
 
 
V Ráztoke, dňa  
 
 
 
 
 
 
_______________________     ____________________ 
        Ing. Miroslav Žabka                  Ing. Róbert Záchenský 
Slovenská ekologická agentúra n. o.              starosta obce Vígľaš 
     riaditeľ 


