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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
Návrh Memoranda o spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku 
a Mestom Nitra 
 
súhlasí 
 
s uzatvorením Memoranda o spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na 

Slovensku a Mestom Nitra 

  



 

 
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

(ďalej len „memorandum“) 
uzatvorené v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
Mesto Nitra  
Štefánikova tr. 60, 950 06  Nitra  
zastúpené Marekom Hattasom, primátorom mesta Nitry  
IČO: 308 307 
IČ DPH:  SK2021102853 
DIČ: 2021102853 
Právna forma:  
(ďalej len „Mesto Nitra“)  
 
a  
 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Nitra 
Štefánikova 69, 94901 Nitra 
zastúpená Ing. Ivanom Lidayom, predsedom OO JDS – v mene mestských organizácií JDS 
IČO: 008970190401  
Právna forma:  
(ďalej len „OO JDS“)  
spoločne len „strany memoranda“  
 

Preambula 
Memorandum je prejavom vôle strán memoranda rozvíjať spoluprácu založenú na princípoch 

vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti zvyšovania kvality 

života seniorov v meste Nitra.  

 
Článok I. 

Účel a predmet memoranda 
1. Predmetom tohto memoranda je dohoda na spolupráci a  súčinnosti ohľadne zabezpečovania 

a zvyšovania kvality spoločenského života seniorov. 
2. Účelom tohto memoranda je vytvoriť podmienky pre naplnenie cieľa, ktorým je podpora 

vzájomnej spolupráce podľa bodu 1 tohto článku. 
 

Článok II. 
Predmet spolupráce 

Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä, nie však výlučne, v týchto oblastiach: 
  

o organizácia výročných schôdzí mestských organizácií JDS, Nitra a poskytovanie dočasného 
užívania priestorov zariadení v majetku Mesta Nitry na tento účel bezodplatne s prihliadnutím 
na platné Všeobecno-záväzné nariadenia Mesta Nitry a s ním súvisiace nariadenia;  

o spolupráca a súčinnosť pri organizovaní spoločenského a kultúrneho života seniorov;  
o zabezpečenie a realizácia poskytnutia vyhradených priestorov v konkrétnych kultúrnych 

zariadeniach v majetku Mesta Nitry na uskladnenie dokumentov a iných predmetov 
nevyhnutných pre činnosť mestských organizácií JDS v príslušných mestských častiach na 
základe zmluvne podloženej spolupráce;  

 
 

                                                                 Článok III. 
Doba trvania memoranda 



 

Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie trvania poskytovania služieb. 
 

Článok IV. 
Skončenie memoranda 

Toto memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou strán memoranda. 
 

Článok V. 
Ostatné dojednania 

1. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každá strana memoranda 
zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie tejto 
spolupráce.  
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky zmeny a doplnenia tohto memoranda je možné vykonať len vo forme písomných a 
číslovaných dodatkov, podpísaných oboma stranami memoranda.  
2. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo strán memoranda obdrží 
po dvoch (2) rovnopisoch.  
3. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami memoranda a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v 
zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení neskorších predpisov.  
4. Strany memoranda vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu prejavili 
slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, memorandum neuzavreli v tiesni, či za nápadne nevýhodných 
podmienok, jeho obsahu porozumeli bez výhrad  
a na znak súhlasu ho podpisujú.  
 
 
 
 
V Nitre dňa...................................               V Nitre dňa...................................  
 
 
 
 
............................................................        ............................................................          
            primátor Mesta Nitry                                      predseda OO JDS 
 
  



 

Dôvodová správa 

 

Aktívne pôsobenie seniorov a ich zapájanie sa do celospoločenského a kultúrneho diania v meste 

Nitra je dlhodobo na vysokej úrovni, čo je významnou súčasťou aktívneho starnutia. Mesto Nitra sa 

zároveň zasadzuje rôznymi formami o podporu aktívneho života seniorov. V nadväznosti na iniciatívu 

posledné dva roky aktívne spolupracujúcej Rady seniorov ako poradného orgánu primátora mesta 

Nitry a predsedníčky Komisie MZ v Nitre, pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, 

PhDr. Anny Laurinec Šmehilovej, PhD., vznikla myšlienka písomného uzatvorenia dohody o spolupráci 

medzi seniorskou organizáciou - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, zastúpená 

Ing. Ivanom Lidayom, predsedom OO JDS – v mene mestských organizácií JDS a Mestom Nitra. 

Memorandom obe strany prejavili vôľu rozvíjať spoluprácu založenú na princípoch vzájomnej dôvery 

a porozumenia v oblasti zvyšovania kvality života seniorov v meste Nitra. 

Stanovisko Rady seniorov: 

Rada seniorov mesta Nitry na svojom riadnom zasadnutí dňa 7.9.2021 uvedený materiál prerokovala 

a uznesením č.  2-2021-RS odporúča súhlasiť s uzatvorením Memoranda o spolupráci medzi Okresnou 

organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku a Mestom Nitra. 

 

Uznesenie Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného zdravia a uznesenie 

Mestskej rady v Nitre bude predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre. 


