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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 uzavreté podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Memorandum“) 
 
s ú h l a s í  
 
s uzavretím Memoranda o spolupráci uzavreté podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Memorandum“) 
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Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra a SPU v Nitre uzatvárajú toto Memorandum predovšetkým za účelom vytvorenia 
právneho rámca pre vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri stratégií modernizácie športovej 
infraštruktúry, v záujme podpory budovania športovej infraštruktúry a podpory rozvoja športu 
v rámci dlhodobého zámeru SPU v Nitre a zámerov mesta Nitra. Zároveň toto memorandum rozširujú 
na oblasť vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti a inovácií, internacionalizácie, prípravy a 
realizácie spoločných projektoch prospešných pre strany Memoranda, kultúru, šport a spoločenskú 
zodpovednosť. 
 
SPU nás oslovilo v skrátenom termíne s návrhom na spoluprácu z dôvodu predkladania žiadosti 
v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Pri tejto príležitosti sa memorandum rozšírilo o ďalšie oblasti 
spolupráce, v ktorých obe strany memoranda prejavili vôľu spolupracovať. 
 
 
Z Memoranda neplynú žiadne finančné povinnosti zo strany Mesta Nitry a obe strany Memoranda 
deklarujú záujem a vôľu k spolupráci oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti a inovácií, 
internacionalizácie, prípravy a realizácie spoločných projektov prospešných pre strany Memoranda, 
kultúru, šport a spoločenskú zodpovednosť. 
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Memorandum o spolupráci 
uzavreté podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Memorandum“) 

 

 
uzavreté medzi: 

 
Mesto Nitra 
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Štatutárny orgán: Marek Hattas, primátor mesta 
IČO : 00 308 307 
(ďalej len „Mesto Nitra“) 

 
a 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Sídlo : Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Štatutárny orgán: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka univerzity 
IČO : 00397482 
(ďalej len „SPU v Nitre“) 

 

(spolu aj ako „Strany Memoranda“) 

 
 

Preambula 
 
  
Strany Memoranda sa dohodli na základných princípoch a cieľoch spolupráce medzi Mestom Nitra 
a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v záujme partnerstva v oblasti podpory 
regionálneho rozvoja, vzdelávania, vedecko-technickej spolupráce, internacionalizácie, kultúry 
a športu (podpory modernizácie a budovania športovej infraštruktúry miestneho a regionálneho 
významu a v záujme podpory rozvoja športu na území mesta Nitra v zmysle Stratégie športu 2030). 
 
 

Článok 1 
 

Predmetom memoranda je rozvíjanie spolupráce medzi partnermi najmä v oblasti: 
 
1. vzdelávanie 
2. vedecko-výskumná činnosť a inovácie 
3. internacionalizácia 
4. príprava a realizácia spoločných projektoch prospešných pre strany Memoranda, 
5. kultúra a šport 
6. spoločenská zodpovednosť 
 

Článok 2 
 

Mesto Nitra a SPU v Nitre uzatvárajú toto Memorandum aj za účelom vytvorenia právneho rámca pre 
vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri stratégií modernizácie športovej infraštruktúry, v záujme 
podpory budovania športovej infraštruktúry a podpory rozvoja športu v rámci dlhodobého zámeru 
SPU v Nitre a zámerov mesta Nitra. 
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SPU v Nitre 
a) prejavuje vôľu na realizáciu modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry 

v pôsobnosti SPU v Nitre (plavecký bazén CUŠ SPU, posilňovňa, workoutové ihrisko a i.), 
b) prejavuje vôľu na realizáciu dobudovania areálu univerzity aj pre verejnosť v rámci 

rekreačného a amatérskeho športu, 
c) prejavuje vôľu na podporu športových aktivít mládeže pri rozvoji ich pohybových 

zručnosti a podpore športovo talentovanej mládeže.  
Mesto Nitra 

a) poskytne súčinnosť pri projektovej príprave a realizácii zámeru modernizácie 
a rekonštrukcie športovej infraštruktúry a pri zámere dobudovania športovej 
infraštruktúry v pôsobnosti SPU v Nitre a dostupnej aj pre verejnosť mesta Nitra, 

b) poskytne podporu pri činnostiach a organizáciách športových podujatí v rámci 
univerzitného športu, športových súťaží, letných univerziád, akademických majstrovstiev, 
súťaží usporiadaných Slovenskou asociáciou univerzitného športu a pod. 
 

 
Článok 3 

 
Mesto Nitra a SPU v Nitre ďalej uzatvárajú toto Memorandum za účelom vytvorenia právneho rámca 
pre vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri internacionalizácii regiónu a Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v nadväznosti na Dlhodobý zámer SPU v Nitre, Stratégiu 
internacionalizácie SPU v Nitre a zámery mesta Nitra. 
 
SPU v Nitre 

a) prejavuje vôľu na realizáciu aktivít smerujúcich k podpore internacionalizácie regiónu ako aj 
samotnej SPU v Nitre, 

b) prejavuje vôľu spolupracovať s komunitným centrom pre pracovnú a vedomostnú mobilitu 
v Nitre COMIN. 

 
Mesto Nitra 

a) poskytne súčinnosť pri realizácii internacionalizačných aktivít SPU v Nitre, 
b) poskytne podporu pri činnostiach súvisiacich s internacionalizáciou SPU v Nitre. 

Článok 4 
 

Strany Memoranda na právnom základe tohto Memoranda dohodnú ďalšie postupy a podmienky 
spolupráce smerujúce k naplneniu účelu tohto Memoranda na základe osobitných zmlúv 
uzatvorených výlučne za podmienky dodržania platných predpisov SR a právnych noriem Mesta 
Nitra. 

 
 

Článok 5 
 

1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa jeho účinnosti. 
2. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k Memorandu sú pre Strany memoranda záväzné len 

vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako obojstranne podpísaný dodatok k nemu. 
3. Táto zmluva sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, že niektoré otázky 

nemožno riešiť podľa Obchodného zákonníka, aplikujú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
prípadne ustanovenia iných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

4. Od Memoranda je možné jednostranne odstúpiť, pokiaľ jedna z jeho strán porušuje záväzky 
z neho vyplývajúce, pričom neučinila nápravu ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 
druhou stranou. 

5. Toto Memorandum môže byť tiež ukončené: 
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a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, 
b) písomnou výpoveďou niektorej jeho strany, ktorá bude doručená druhej strane, pričom pre 

platnosť výpovede sa nevyžaduje uvedenie dôvodu; výpovedná doba je 2 kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Toto Memorandum nepodlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
8. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú Stranu 

Memoranda. 
 

 
V Nitre, dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................                                  ............................................ 
       Marek Hattas                                        doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.  
         primátor                                                                rektorka 

 
 

 

 
 


