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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh Memoranda o  spolupráci v oblasti otvorených dát 
 
 
s ú h l a s í  
 
s uzavretím Memoranda o spolupráci v oblasti otvorených dát 
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Dôvodová správa 
 
 Mesto Nitra sa snaží v oblasti informatizácie zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát (z ang. 
„open data“). Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za 
rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného 
charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné 
strojové spracovanie. Následne je ich možné využiť napr. na vytvorenie rôznych aplikácií, ktoré 
informujú obyvateľov. 
 V tejto problematika nás oslovilo občianske združenie Alvaria, ktoré rieši agendu otvorených 
dát na Slovensku. Združenie okrem iného pripravuje v spolupráci s ostatnými mestami na Slovensku 
„Návrh open data publikačného minima pre samosprávy“. V spolupráci s Alvariou sme nastavili 
procesy k spusteniu otvorených dát aj na meste Nitra. Alvaria spravila školenie o otvorených dátach 
pre zamestnancov mesta Nitry, kde sme si stanovili ďalšie ciele. V súčasnosti vyvíjame kroky 
k spusteniu základných datasetov na našej stránke. Pripravili sme dotazník, ktorým sme chceli osloviť 
odbornú verejnosť. Stručné info tu: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32639 
 
 Združenie Alvaria nás oslovilo so žiadosťou o podpis Memoranda o spolupráci v oblasti 
otvorených dát z dôvodu formalizovania našej spolupráce a z dôvodu možnosti alokovania zdrojov 
v ich projekte. Cieľom Memoranda je prostredníctvom vytvorenia tzv. Open Data Siete vytvoriť 
multisektorový priestor na vzájomnú výmenu skúseností medzi samosprávami, firmami, akademickou 
obcou na tému otvorené dáta, pomoc pri zverejňovaní a spracovávaní otvorených dát, a pod. Do 
budúcnosti vieme ako Mesto vďaka Memorandu využiť ich služby ako napr. spätnú väzbu na 
zverejnené open data, štandardy, vizualizovať Vaše zverejnené dáta ako príklad dobrej praxe a i. 
podľa potreby.  
 Z Memoranda neplynú žiadne finančné povinnosti zo strany Mesta Nitry a obe strany 
Memoranda deklarujú záujem a vôľu k spolupráci pri rozvoji otvorených dát. 
 
Stanovisko MR: 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí, dňa 25.08.2020 uvedený materiál prerokovala 
a odporučila MZ v Nitre súhlasiť s uzavretím Memoranda o spolupráci v oblasti otvorených dát. 
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OTVORENÝCH DÁT 

 
Účastníci memoranda 

 
Mesto Nitra                           Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Zastúpené:                                    Marekom Hattasom ,primátor mesta 
IČO:     00308307                           
(ďalej len „Mesto Nitra“) 
 
a 
 
Občianske združenie Alvaria  Andreja Plávku 4922/4 81106 Bratislava, Staré Mesto 
Zastúpené:    Barborou Zaťkovou, prezidentka 
IČO:     42361982 
(ďalej len „Alvaria“   

 

Článok I.  

Preambula  

1. Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán a deklaruje ich spoločný 

záujem rozvíjať tému zverejňovania a spracovávania otvorených dát (z angl. Open data) na 

samosprávnej úrovni.  

2. Na efektívne plnenie tohto spoločného záujmu zúčastnené strany podpisujú toto 

Memorandum o spolupráci (ďalej len “Memorandum”).  

3. Podpisom Memoranda sa signatár Mesto Nitra stáva členom  Multisektorovej Open Data 

siete (ďalej len “Open Data Sieť”).  

4. Open Data Sieť prepája organizácie z verejného, súkromného, akademického a 

mimovládneho  sektora so záujmom o rozvíjanie témy otvorených dát.  

5. Multisektorová Open Data sieť vzniká v rámci realizácie projektu „Otvorené dáta v regiónoch 

Slovenska“ (ďalej len „projekt“)  pod kódom NFP314010Q362, ktorý je financovaný z 

Operačného programu Efektívna verejná správa a realizovaný občianskym združením Alvaria.  

  

Článok II. 

Účel a predmet memoranda 

1. Účelom Memoranda je prepojiť organizácie súkromného, verejného, neziskového, 

akademického a mimovládneho sektora, ktoré sa zaujímajú o problematiku otvorených dát v 

spoločnej platforme pod názvom “Multisektorová Open Data sieť” (“Open Data Sieť”).  

2. Cieľom Open Data siete je vytvoriť v téme otvorených dát multisektorový priestor na 

vzájomné zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe, odborných poznatkov, odbornú 

podporu pri zavádzaní, spracovávaní otvorených dát, vzájomné informovanie sa o aktuálnych 

iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát (financovanie, verejné politiky) a príp. sa do nich 

zapojiť.  

3. Signatári memoranda svojimi činnosťami prispievajú k napĺňaní cieľov Open Data siete, v 

rozsahu a forme, ktorá je pre ich zameranie a vzhľadom na sektor v ktorom pôsobia, 

relevantná.  

 

Článok III. 
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Doba trvania memoranda 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom oboch strán 

memoranda.  

2. Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou oboch strán memoranda alebo 

písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je 1 mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strany. 

  

Článok IV.  

Záverečné ustanovenia  

1. Signatári tohto Memoranda sa stávajú členmi Open Data Siete 

2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými účastníkmi 

memoranda.  

3. Memorandum nadobúda platnosť podpisom signatárov.  

4. Partneri sa dohodli, že žiadny z partnerov nie je oprávnený požadovať odmenu za plnenia, 

ktoré sú predmetom spolupráce podľa tejto dohody. 

5. Obe strany sa zaväzujú, že urobia všetko preto, aby bola spolupráca úspešná. 

6. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov dostane 

po jednom rovnopise.  

 

 

 

V Nitre dňa ..............................      V Bratislave dňa .............................. 

 

 

..............................................                   ..............................................                                                                        

         

Marek Hattas, primátor                                                                                   Barbora Zaťková, prezidentka 

       Mesto Nitra                                                                                                                         Alvaria  

 
 
 


