
TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R~A~J 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

medzi 

Trenčianskym samosprávnym krajom 
a 

Mestom Trenčín 

MESTO TRENČÍN 

Vychádzajúc z Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, Nariadenia EP 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 
z 20. júna 2014 a z návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uzatvárajú 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

zastúpený Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom (ďalej len „ TSK ") 

a 

Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, 
zastúpené Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom (ďalej len „ Mesto Trenčín") 

(ďalej len „ Partneri") 

Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín uzatvárajú Memorandum o spolupráci s cieľom 
vytvorenia strategického plánu so zámerom zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia 
pre občanov predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb, 
zvýšenia bezpečnosti premávky, zníženia stupňa znečistenia ovzdušia, hluku, skleníkových 
plynov a spotrebu energií, zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov 
a zvýšenia atraktivity prostredia a verejných priestorov v záujme občanov. 

Čl. 1 
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

(1) Partneri memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii Plánu 
udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín (ďalej len PUM TSK a 
TN), prostredníctvom ktorého sa realizuje integrovaná územná investícia podľa čl. 36 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a zaväzujú sa vytvoriť platformu územnej spolupráce s cieľom zvyšovať 
úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a územia celého Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

(2) Partneri memoranda sa zaväzujú zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu PUM TSK a 
TN v rámci regionálnej integrovanej územnej stratégie v súlade s princípom partnerstva. 

(3) Partneri memoranda sa zaväzujú pri realizácii a implementácii PUM TSK a TN zachovávať 
princíp partnerstva definovaný v čl. 5 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a Delegované 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre 
partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. 



r 

(4) Partneri memoranda deklarujú vôľu zabezpečiť spoločnú prípravu, realizáciu a implementáciu 
PUM TSK a TN v súlade s princípom partnerstva vzhľadom na stále rastúcu dôležitosť 

udržateľnej mobility v mestách a územných regiónoch, vypracovaním jedného spoločného 

strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Mesta Trenčín" v súlade s platnými a účinnými metodickými pokynmi k tvorbe plánov 
udržateľnej mobility vydanými Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo 
dňa 25.09.2015 pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. 

(5) Trenčiansky samosprávny kraj pri realizácii strategického plánu vytvorí Projektovú radu 
zloženú zo zástupcov oboch partnerských subjektov. 
Partneri memoranda v súlade s princípom partnerstva určia zástupcov do Projektovej rady, ktorí v 
závislosti od vecnej a územnej príslušnosti budú spolupracovať na tvorbe PUM TSK a TN. 

(6) Partneri memoranda vyhlasujú, že pri príprave a realizácii PUM TSK a TN budú úzko 
spolupracovať prostredníctvom menovaných zástupcov, vzájomne sa informovať o všetkých 
dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa prípravy a realizácie PUM TSK a TN, navzájom sa 
pozývať na pracovné stretnutia týkajúce sa prípravy PUM TSK a TN a aktívne na nich 
participovať. 

(7) Partneri memoranda vyhlasujú, že výška alokácií finančných prostriedkov bude prerozdelená 
podľa kritérií na prerozdelenie alokácií finančných prostriedkov pre prípravu, realizáciu 
a implementáciu PUM TSK a TN dohodnutých v súlade s čl. 2 ods. 1 tohto memoranda 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

(1) Partneri vyhlasujú, že v prípade, ak v súvislosti s prípravou a realizáciou PUM TSK a TN 
podľa tohto memoranda budú Partneri memoranda preberať záväzky, nadobúdať alebo meniť 
práva alebo povinnosti, budú na tento účel uzatvorené osobitné zmluvy. Uzatvorenie týchto 
zmlúv môže v niektorých prípadoch podliehať schváleniu orgánmi územnej samosprávy. 

(2) Partneri vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

(3) Toto memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú 
niektoré zákony. 

(4) Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorýkoľvek partner ho môže kedykoľvek 
písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom zámer vypovedať toto memorandum vopred 
prerokuje s druhým partnerom. Platnosť memoranda končí doručením písomnej výpovede 
druhému partnerovi tohto memoranda 

(5) Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každý 
z Partnerov memoranda dostane po jednom rovnopise. 

V Trenčí~e ~a .. .... ~ . ~--~~!J~~-~· ·· 

...... /. ................... ~··········· 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

.. ................ /.. ................... . 
Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta Trenčín 


