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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 medzi Slovak Business Agency (SBA) a mestom Nitra (ďalej len 
„Memorandum“) 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
uzavretie Memoranda o spolupráci medzi Slovak Business Agency (SBA) a mestom Nitra  



3 
 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nitra a SBA v Nitre uzatvárajú toto Memorandum predovšetkým za účelom vytvorenia 
právneho rámca pre vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri vytváraní kvalitných podmienok pre 
začínajúcich podnikateľov, poskytovanie všestrannej podpory malým a stredným podnikom najmä 
formou vzdelávania, poradenstva, mentoringu, podpory internacionalizácie, ako aj rôznymi inými  
priamymi a nepriamymi formami pomoci.  
 
Návrh na spoluprácu vyplynul z pracovných stretnutí so zástupcami mesta a SBA s cieľom podporiť 
lokálnych výrobcov a podnikateľov vytvorením kvalitných podmienok pre začatie podnikania v meste 
Nitra. Návrh „Memoranda“ bol prerokovaný 9.2.2022 na Komisii pre miestny rozvoj, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy pri MZ v Nitre. Komisia správu o „Memorande“ zobrala na vedomie a odporučila 
ho schváliť (Uznesenie č.3/2022). 
 
Z Memoranda neplynú žiadne finančné povinnosti zo strany Mesta Nitry a obe strany Memoranda 
deklarujú záujem a vôľu k spolupráci oblasti rozvoja malých a stredných podnikov s inovatívnym 
potenciálom založených na transfere technológií, využívaní poznatkov a výstupov z VaV 
a akademického prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného dizajnu, kreatívnych a iných 
odvetví hospodárstva 
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Memorandum o spolupráci 
 
Strany Memoranda: 
 
Názov:              MESTO NITRA 
Sídlo:   Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
Štatutárny orgán:   Marek Hattas, primátor mesta Nitra 
IČO:   00308307 
DIČ:   2021102853 
IČ DPH:    SK2021102853 
 
(ďalej len „Mesto Nitra“) 
 
a 
 
Názov:   SLOVAK BUSINESS AGENCY 
Registrácia:  Záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri 

vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom: 
OVVS/467/1997-Ta 

Sídlo:   Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, 
Slovenská republika 

Štatutárny orgán:    Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:   30 845 301 
DIČ:   2020869279 
 
(ďalej len „SBA“) 
 
(Mesto Nitra a SBA spolu ďalej len „Strany Memoranda“)   
 
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú toto Memorandum o spolupráci (ďalej len 
„Memorandum“). 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Mesto Nitra predstavuje jedno z najstarších miest na území Slovenska. Mesto Nitra je 

právnickou osobou v súlade s § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto Nitra 
samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a majetku, 
ak osobitný zákon takéto úkony nezverujú štátu alebo inej právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe. 
 
Mesto Nitra pri výkone samosprávnych funkcií najmä: 
 vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, 
 zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta, 



5 
 

 rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
 usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej 
a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na 
území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 
verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších 
mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností 
mesta, 

 zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu 
verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových 
vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie 
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

 plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie 
mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb 
a spravuje trhoviská, 

 obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje 
programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na 
bývanie v meste, 

 vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme 
zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta, 

 zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje 
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 

 organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja 
mesta, 

 zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 
mieste, 

 zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov 
a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 

 plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 
 vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách 
 vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej 

menšiny. 
2. SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu 

z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou 
iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. 
SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Jej 
poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Small 
Business Act, komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch 
tretích krajín. Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť 
zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, 
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stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť 
konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov. 

 
3. SBA v súlade s jej víziou, poslaním a cieľmi definovanými vyššie, rozširuje svoje 

aktivity a poskytované služby v nadväznosti na realizáciu národného projektu „NPC v 
regiónoch“, kód ITMS2014 + 313031I870 (ďalej len „Projekt“), ktorého realizátorom je 
SBA na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, reg. č.: 
293/2017-2060-2242 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a SBA 
dňa 11. 09. 2017. Hlavným cieľom Projektu je etablovanie inštitúcií poskytujúcich 
komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných 
podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie. Jeho podstatou je činnosť a rozvoj 
Národných podnikateľských centier inštitúcií typu one-stop-shop – situovaných v Trnave, 
Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, s územnou pôsobnosťou pre 
všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

 
 

Článok II. 
Vzájomná spolupráca  

 
1. Strany Memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä, nie však výlučne, 

v nasledovných oblastiach spoločného záujmu:  
              
a) poskytovanie všestrannej podpory malým a stredným podnikom najmä formou 

vzdelávania, poradenstva, mentoringu, podpory internacionalizácie, ako aj rôznymi 
inými  priamymi a nepriamymi formami pomoci; 

 
b) podpora vzniku nových podnikov a podpora záujmu o podnikanie; 
 
c) rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom založených na transfere 

technológií, využívaní poznatkov a výstupov z VaV a akademického prostredia, ako aj 
podnikov z oblasti priemyselného dizajnu, kreatívnych a iných odvetví hospodárstva; 

 
d) zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia pre zahraničných investorov 

a podnikateľov; 
 
e) konzekventná tvorba trvalo udržateľných pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou 

a podpora zamestnávania marginalizovaných skupín obyvateľstva. 
 
2. Strany Memoranda sa ďalej dohodli, že v oblastiach spoločného záujmu uvedených 

v predchádzajúcom bode 1. Článku II. tohto Memoranda: 
 

a) si budú vzájomne poskytovať všetku potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich 
spolupráce; 

 
b) si budú vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe; 
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c) budú vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity, projekty a poskytované 
služby; 

 
d) budú spolupracovať pri organizovaní podujatí a/alebo pri spoluorganizovaní spoločných 

podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov; 
 
e) si vzájomne vymenia internetové odkazy na ich webové sídla a budú uvádzať 

informácie o partnerstve a o druhej Strane Memoranda, jej činnosti a službách na 
svojom webovom sídle; 

 
f) budú svojim klientom odporúčať služby druhej Strany Memoranda, ktoré nemajú vo 

vzťahu k službám odporúčajúcej Strany Memoranda konkurenčný charakter,  
a informovať o nich.  

 
 

Článok III. 
Platnosť Memoranda a jeho ukončenie 

 
1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto Memoranda.  
 
2. Toto Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Stranami 

Memoranda. 
 
3. Toto Memorandum je možné ukončiť: 

 
a) písomnou dohodou Strán Memoranda alebo 
 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Strán Memoranda, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
 

4. Výpovedná lehota je 1 (slovom: jeden) mesiac a začína plynúť od 1. (slovom: prvého) dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Strane 
Memoranda.  

 
5. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená druhej Strane Memoranda 

na adresu uvedenú v záhlaví tohto Memoranda, resp. na adresu uvedenú v príslušnom 
registri, v ktorom je Strana Memoranda zapísaná. V prípade, ak si výpoveď Memoranda 
doručovanú podľa predchádzajúcej vety druhá Strana Memoranda z akéhokoľvek dôvodu 
neprevezme, výpoveď sa považuje za doručenú posledným dňom úložnej doby určenej na 
prevzatie zásielky. 

 
 

Článok  IV. 
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 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, s určením 2 (slovom: 

dve) vyhotovenia pre SBA a 2 (slovom: dve) vyhotovenia pre Mesto Nitra. 
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3. 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 Bratislave dňa  ___________                          
 
 
 
Mesto Nitra:                                                SBA: 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
         MESTO NITRA                   Slovak Business Agency 
           Marek Hattas                      Mgr. Martin Holák, PhD. 
               primátor                  generálny riaditeľ 

 
 
 

 


